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Executive summary 

Recent bankruptcies have resulted in huge losses for investors and creditors. This has lead to an 

increased focus on the quality of the work performed by the auditors. The Greenpaper from the EU 

has lead to suggestions to new regulation of auditors in the European Union which could imply that 

the current regulation does not fully ensure the execution of proper audit quality.  

The latest quality control performed in Denmark by Revisortilsynet concludes an error-rate of 46% 

of the investigated audit firms. The basis of this conclusion is not thoroughly described, so in order 

to interpret if this error rate is an actual state of the quality of Danish auditors, or if the report need 

to be supplemented with other circumstances this thesis investigates, “how and to what extend the 

public can observe and evaluate audit quality in Denmark”.  

First of all it is necessary to determine what audit quality is. In Denmark an auditors responsibility 

is determined according to generally accepted auditing standards. The meaning of this is not de-

scribed in the regulations, but is determined by assuming what a well functioning auditor would do.  

FRC and IAASB have published papers highlighting drivers, that have an influence on audit qual-

ity. These are referred to as “Audit Quality Frameworks”.  

Information regarding audit quality in an historic perspective is somewhat available to the public. 

Mainly rulings by Revisornævnet or publicised investigations performed by Erhvervsstyrelsen al-

low the public to observe and evaluate whether audit quality has been present or not.  

In order for the public to assume, that audit quality will be performed in the future it is necessary to 

determine whether quality drivers are present in the audit firm. The transparency reports gives an 

insight in the drivers at firm level but the reports are lacking measurable information, so the drivers 

are only possible to observe but not evaluate. The external quality control performs an evaluation of 

many areas that are equal to the drivers for audit quality, so in an indirect way it is possible to de-

termine whether many of that drives have been present in the audit firm.  
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1 Indledning 

Børsen har d. 27. oktober 2011 bragt en artikel med overskriften ”Hver anden revisor laver fejl”. I 

denne artikel beskrives, med udgangspunkt i Revisortilsynets redegørelse om kvalitetskontrollen 

2010, hvorledes antallet af fejl er steget. I 2009 var der fejl i 25 % af de sager, der var udtaget til 

kvalitetskontrol, mens tallet for 2010 er steget til 46 %. Fejl i denne forbindelse skal tolkes som 

sager, hvor kontrollen har medført påtale eller overbringelse for Revisornævnet.  

Overordnet kan de typer sager, der behandles i Revisornævnet, inddeles i tre kategorier. Der kan 

således være tale om 1) mangler i revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem eller i revisions-

opgaver, der er udført uden brugen af kvalitetsstyringssystemet. 2) I nogle tilfælde behandles sager, 

hvor der er åbenlyse fejl i revisors erklæring.  3) Endvidere er der sager af mere indholdsmæssig 

karakter, hvor der for eksempel efterfølgende har vist sig at være fejl i et regnskab, og der ønskes en 

afklaring på, hvorvidt revisor har udført sit arbejde på tilfredsstillende vis. 

Fejltyperne karakteriseres i Børsens artikel af kommunikations- og marketingdirektør i Experian, 

Kim Bach, som værende enten ”metodefejl” eller ”fejl i data”. Experian anvender blandt andet 

regnskabsdata til kreditvurdering af selskaber og sælger disse oplysninger, og må derfor formodes 

at have stor erfaring med læsning af regnskaber. Kim Bach udtaler omkring udviklingen i antallet af 

sager med fejl: 

”Vi synes, at det er en skidt udvikling. Selvfølgelig vil vi helst have, at det ikke ser sådan ud. Men 
umiddelbart mindsker det ikke vores tillid til regnskabsdata, da det ser ud som om, en del af fejlene 

bygger på metodefejl, snarere end det er fejl i data.”1 

Kim Bach tillægger således ikke stigningen i antallet af sager med fejl nogen særlig betydning, idet 

han tolker, at regnskabstallene er korrekte. En formidlende omstændighed i forbindelse med stig-

ningen i antallet af sager med indbringelse er, at der ved 2010 kontrollen i større grad blev udvalgt 

sager, hvor den reviderede virksomhed efterfølgende er gået konkurs. Herom udtaler Kim Sparlund, 

formand for Revisortilsynet, sig: 

”Når vi vælger at udtage virksomheder, der er gået konkurs, og så forholder os til kvaliteten, er der 
mulighed for at finde noget mere,”2 

 

                                                 
1 Børsen, 27. oktober 2011, side 12 
2 Børsen, 27. oktober 2011, side 12 
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1.1 Problemformulering 

En fejlrate på 46% giver et indtryk af en stor mangel på kvalitet i revisorbranchen, og undersøgel-

sen kan tænkes at skade tilliden til revisorer generelt.  

For at kunne drage konklusioner om revisionskvaliteten i Danmark kræves der dog en dybere for-

ståelse for opbygningen af tilsynet med revisorer samt en indsigt i kvalitetskontrollens formål og 

rapportering herom. Allerførst kræves dog indsigt i hvad revisionskvalitet er. Revision er ikke en 

entydigt defineret ydelse, men er sammensat af mange handlinger og vurderinger, defineret primært 

i revisionsstandarderne. Dog er en stor andel af revisors virke også praksisbestemt og betegnes ved 

god revisorskik. Det er således revisors evne til at leve op til disse detaillove og praksisbestemte 

normer, der er afgørende for, om revisor leverer revisionskvalitet. Kommunikationen fra myndighe-

derne omkring revisors efterlevelse af dette bliver årligt sammendraget i den omtalte rapport om 

den eksterne kvalitetskontrol gennemført af Revisortilsynet og heri antallet af sager, der er over-

bragt til Revisornævnet. Nogle revisionsvirksomheder er pligtige til at give visse oplysninger om 

revisionskvalitet til offentligheden i en gennemsigtighedsrapport. 

Rapporter og afgørelser fra offentlige instanser og revisionsvirksomhedernes egne gennemsigtig-

hedsrapporter er således de primære kilder til information om kvaliteten af revisorer, men indehol-

der disse tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne vurdere kvaliteten, og kan man entydigt define-

re kvalitetsbegrebet i revision? På baggrund af dette undersøges følgende problemformulering:  

Hvordan og i hvilket omfang kan offentligheden observere og vurdere revisionskvalitet i Danmark? 

1.1.1 Underspørgsmål: 

Problemformuleringen søges besvaret via følgende underspørgsmål: 

1. Hvilke regelsæt og myndigheder skaber rammerne for, at revisionskvalitet kan udføres og 

efterprøves i Danmark ? 

2. Hvilke faktorer har betydning for revisionskvalitet ?  

3. Hvilke oplysninger om revisionskvalitet indgår i revisionsvirksomhedernes gennemsigtig-

hedsrapporter, hvad er informationsværdien heraf og i hvilket omfang inddrages oplysninger 

udover lovgivningens mindstekrav hertil ? 

4. I hvilket omfang bidrager det offentliges tilsyn med revisorbranchen til indsigt om revisi-

onskvaliteten ?  
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1.2 Afgrænsning 

Dataindsamlingen er afsluttet primo marts 2012. Nye kilder offentliggjort efter dette tidspunkt er 

ikke indarbejdet i afhandlingen. 

Afhandlingen tager udgangspunkt i offentlighedens mulighed for at observere og vurdere revisions-

kvalitet i Danmark. Det må formodes, at direktion og bestyrelse umiddelbart har den største grad af 

kendskab til elementerne, der indgår i revisionskvalitet. Samtidig har de mulighed for at kræve de 

yderligere oplysninger om revisionskvalitet fra revisor, som de måtte ønske sig som følge af kunde-

forholdet. Brugerne af en revisionsydelse er i ligeså høj grad aktionærer og kreditgivere og andre 

uden for virksomheden, men der kan fra disse ikke forventes samme indsigt i revisionskvalitet ud 

fra den nuværende kommunikation herom. Dertil er detaljegraden og den generelle bevågenhed 

ganske enkelt for lille. Fokus i afhandlingen er på de eksterne brugeres mulighed for at vurdere kva-

liteten af en gennemført revision. 

Direktionen og bestyrelsen bidrager i høj grad til kvaliteten af regnskabsaflæggelsen, og dermed har 

de også indflydelse på revisionen. I den aktuelle kontekst er det ikke hensigten at belyse ledelsens 

eventuelle bidrag til revisionskvalitet eller offentlighedens mulighed for at observere og vurdere 

denne. Hvor intet andet er anført, er fokus i afhandlingen på kvaliteten af revisors arbejde.  

Fokus i afhandlingen er på revision af virksomheder af offentlighedens interesse. Aktionærer,  le-

delse, m.fl. i mindre virksomheder vil muligvis have en anden opfattelse af revisionskvalitet, og 

nærværende afhandling vil derfor næppe have samme relevans ud fra en sådan synsvinkel.  

Revisionsbranchen er præget af den internationale udvikling. De fleste revisionsfirmaer er i større 

eller mindre grad, organiseret i internationale netværk. Vinklen på denne afhandling er dog begræn-

set til at omfatte danske forhold. Vurdering af revisionskvalitet på tværs af grænser vil kræve større 

indsigt i blandt andet kulturelle forskelle.  

Afhandlingen behandler god revisorskik overordnet. Det er ikke hensigten med afhandlingen at 

definere eller konkludere endeligt på, hvad der er god revisorskik, selvom det må formodes, at god 

revisorskik indgår som et centralt element i god revisionskvalitet. Såfremt dette havde været hensig-

ten, ville der skulle inddrages en større mængde afgørelser. Samtidig skulle afgørelser fra Respon-

sumudvalget ligeledes skulle være inddraget.  
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Afhandlingen tager i et vist omfang udgangspunkt i, at de observerende parter har indsigt i omfan-

get af en revision og således ikke har forventninger til en revision, der rækker ud over kravene til 

revisors arbejde.  

Ved analysen af gennemsigtighedsrapporterne tages der i afhandlingen udgangspunkt i de 5 største 

revisionsvirksomheder i Danmark, da disse anses for at dække en meget stor del af markedet og 

formodes samtidig at omfatte størstedelen af de virksomheder, som afhandlingen tager sigte på.  

I afhandlingen anvendes begrebet ”at vurdere”. Når det diskuteres hvorvidt oplysninger om revisi-

onskvalitet kan vurderes, tages der udgangspunkt i, at den observerende part har den fornødne ind-

sigt i revision.  

1.3 Model og metodevalg 

Afhandlingens primære målgrupper er medstuderende på cand.merc.aud. samt andre med interesse i 

revisionskvaliteten i perspektiv af gennemsigtigheden. Problemformuleringen kan inddeles i 3 ho-

vedpunkter, der behandles særskilt efter en introduktion til de grundlæggende rammer for revisors 

virke i Danmark.  

Det centrale element i opgaver er ”Revisionskvalitet”. Kapitel 3 omhandler forskellige tilgangsvink-

ler til emnet. Foruden kapitlets delkonklusion, hvor der konkluderes på hvilke faktorer, der har be-

tydning for revisionskvalitet, analyseres der afslutningsvist frem til en model med udvalgte faktorer 

med betydning for revisionskvalitet. Denne model er en indsnævring af kapitlets delkonklusion og 

danner grundlag for den videre analyse i kapitel 4 og 5. De behandlede frameworks for revisions-

kvalitet indeholder mange faktorer, der har indflydelse på revisionskvalitet. Henset til den senere 

behandling i opgaven indgår der i modellen kun faktorer, som revisor har mulighed for at påvirke 

direkte. Modellen behandler således ikke alle faktorer med betydning for revisionskvalitet, men kun 

et uddrag heraf.   

I afhandlingen er der taget udgangspunkt i to kilder til offentlighedens indsigt i revisionskvalitet. 

Den første kilde til oplysninger om konkret revisionskvalitet, der behandles, er revisionsfirmaernes 

gennemsigtighedsrapporter. Dernæst behandles myndighedernes tilsyn med revisorerne i Danmark. 

Det forudsættes, at myndighederne via deres tilsyn udgør en væsentlig faktor ved udførelsen af re-

visionskvalitet. Revisionsvirksomhedernes gennemsigtighedsrapporter er ligeledes genstand for 

kvalitetskontrollen, hvilket ligeledes indgår som en del af kapitlet.  
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Afslutningsvist analyseres i kapitel 6, hvorledes udvalgte faktorer, der er fundet af betydning for 

revisionskvalitet i kapitel 3, kan vurderes via gennemsigtighedsrapporterne, eller via det af myndig-

hederne udførte tilsyn med revisorerne, samt mulighederne for ex post vurderinger af revisionskva-

litet generelt. Dette kapitel danner grundlaget for konklusionen i det efterfølgende kapitel 8.  

Afhandlingens opbygning kan illustreres via følgende figur, hvor nummereringen henviser til kapi-

telnumrene i afhandlingen: 

 

 

Figur 1 – Afhandlingens opbygning 

 

For at belyse interessen for oplysninger omkring revisionskvalitet er der taget kontakt til de to insti-

tutionelle investorer Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og ATP. Der er gennemført et interview 

med Lars Wallberg, finansdirektør i LD. Claus Wiinblad, aktiechef i ATP, ønskede ikke at deltage i 

en længere snak om emnet, men der er i stedet gennemført et ultrakort telefoninterview.  

Der er gennemført interview med Jørgen Valther Hansen, partner i Ernst & Young, der har belyst 

forhold omkring gennemsigtighedsrapporterne.  

Birgitte Hove fra FSR Danske Revisorer har ligeledes medvirket til et telefoninterview, hvor for-

hold i gennemsigtighedsrapporterne er drøftet samt generelle forhold omkring tilsyn med revisorer. 

2 ‐ Danske forhold 

3 ‐ Revisionskvalitet 

4 ‐ Gennemsigtighedsrapporter  5 ‐ Myndighedernes tilsyn 

6 ‐ Offentlighedens indsigt 

7 ‐ Konklusion 
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Endelig er der gennemført telefoninterview med Jens Skovby, formand for Revisorgruppen Dan-

mark, og medlem af Revisortilsynet, hvor forhold omkring gennemførelsen af kvalitetskontrollen er 

blevet afklaret.   

De nævnte interviews er gennemført i slutningen af processen med denne afhandling og som semi-

strukturerede interviews uden fast agenda. Formålet har været at få belyst alternative synspunkter på 

afhandlingens emner og de foreløbige konklusioner. De foretagne interviews er foretaget med hen-

blik på at få deltagernes holdning til præcise spørgsmål, som er fremkommet under udarbejdelsen af 

afhandlingen. Resultatet af de foretagne interview indgår derfor løbende igennem afhandlingen, og 

der er indsat referencer på konkrete udtalelser. De foretagne interviews indgår som en sekundær 

kilde, og kun nøglesynspunkter er inddraget i afhandlingen. Da der udelukkende anvendes syns-

punkter og informationen ikke anvendes systematisk eller som målbar empiri, indeholder afhand-

lingen ikke referat af samtaler/interviews.    

Det er i processen vurderet, at emnet ”Revisionskvalitet” er for bredt til at gennemføre empiriske 

undersøgelser, og at der i den brede offentlighed ganske enkelt ikke er nok interesse for emnet til at 

kunne spørge en bredere forsamling uden gensidig forståelse for, hvad emnet omfatter.  

1.4 Kildekritik 

Der er i afhandlingen primært anvendt datakilder omhandlende love, lovbemærkninger, direktiver, 

grønbøger, forslag til forordninger, faglitteratur samt artikler fra tidsskrifter. Disse kilder vurderes 

alle at være objektive. Hvis der i artikler indgår meninger, og disse meninger er anvendt i afhand-

lingen er dette eksplicit anført, således at det ikke fremstår som fakta.  

De gennemførte interviews er alle gennemført som åbne interviews uden en fast agenda. Således er 

bibeholdt mulighed for at fremkomme med nye vinkler og perspektiver i løbet af interviewet, pri-

mært for at få et indblik i forskellige interessenters holdninger til revisionskvalitet og oplysning 

herom. De personer, der har indvilliget til interview / drøftelser om emnet har, i det omfang de har 

udtrykt ønske herom, haft mulighed for at godkende citater anvendt i afhandlingen. På baggrund 

heraf indgår udtalelserne som en integreret del af afhandlingen, og er præsenteret som parternes 

holdning til emnet.  

Lars Wallberg fra LD har en fortid som medlem af Revisornævnet, hvor han var repræsentant for 

regnskabsbrugerne. Som repræsentant for investors interesser i forhold til revisionskvalitet i nærvæ-
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rende afhandling, har Lars Wallberg således en indsigt i myndighedernes tilsyn med revisorerne, 

der rækker ud over hvad, det må forventes at andre investor-repræsentanter ville have.  

På grund af sproglige begrænsninger er der kun inddraget kilder på dansk og engelsk. Der er i for-

bindelse med arbejdet med blandt andet revisionskvalitet ikke fundet forhold der har givet anled-

ning til at tro, at der i f. eks. Tyskland eller Frankrig er gennemført dybdegående projekter herom 

med relevans for afhandlingen. Det vurderes derfor, at det er tilstrækkeligt at anvende de dansk- og 

engelsksprogede kilder.  

Forfatternes egne fortolkninger af lovbemærkninger, betænkninger, gennemsigtighedsrapporter mv. 

indgår i afhandlingen. Der er i alle henseender søgt at give læseren de konkrete rå data i form af 

direkte citater fra diverse offentligt tilgængelige dokumenter. Der kan være elementer, der indgår i 

en større kontekst, og der er derfor henvist til hele dokumenter med kildehenvisning således at læse-

ren har mulighed for at skabe sig det fuldstændige billede.  
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2 Danske forhold 

I Danmark er både revisorbranchen og gennemførelse af den enkelte revision omfattet af flere detal-

jerede regelsæt. Det er disse regelsæt, der skal danne fundamentet for, at revisionskvalitet kan blive 

udført i praksis. Man kan anskue reglerne som forebyggende og vejledende for udøvelsen af kvalitet 

og myndighedernes kontrol af revisionsbranchen primært som den opdagende funktion. Det vil sige, 

har kvaliteten historisk været i orden? Man kan dog forvente, at kontrollen ligeledes har en præven-

tiv effekt. I nærværende undersøges de regelsæt og myndigheder, der er med til at skabe rammerne 

for, at revisionskvalitet kan udføres og efterprøves.  

2.1 Lovgrundlag 

Revisorer i Danmark er underlagt nogle særskilte regelsæt, der alle primært udspringer af Revisor-

loven. Revisorloven fastslår jf. § 1, stk. 2, at revisorer, der afgiver erklæringer, med sikkerhed er 

omfattet af bestemmelserne i denne lov. Yderligere er afgivelse af erklæringer med begrænset grad 

af sikkerhed omfattet af dele af loven jf. RL § 1, stk. 3.  

Revisorloven indeholder detailregulering omkring krav til godkendelse af revisorer samt krav til 

revisors virke. Dog indeholder loven ikke regulering af revisors arbejde ned i detaljen. Jf. RL § 16 

skal revisor udføre sine opgaver i overensstemmelse med god revisorskik, hvilket indebærer, at re-

visor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd samt professionel kompe-

tence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne. Denne formulering favner meget bredt, idet 

den overordnet dækker over stor set alle aspekter af revisors arbejde. Revisor skal for eksempel ved 

erklæringsafgivelse følge erklæringsbekendtgørelsen og denne anfører, at der skal ske anvendelse af 

de danske revisionsstandarder. De danske revisionsstandarder er for nylig blevet omskrevet, således 

at de nu følger de internationale standarder, benævnt ISA’er3.  

 

                                                 
3 International Standards on Auditing 
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Figur 2 ‐ Hierarki danske regler 

Ovenstående hierarki illustrerer at Revisorloven danner det overordnede grundlag for revisors ar-

bejde og henviser via kravet om efterlevelse af god revisorskik til øvrig detailregulering. Begrebet 

god revisorskik samt revisionsstandarderne vil bliver yderligere behandlet i afsnit om revisionskva-

litet. 

Med vedtagelsen af Revisorloven 2008 blev der  indført flere væsentlige ændringer. Den primære 

ændring bestod i at anvendelsesområdet, som nævnt ovenfor, overgik til kun  at omfatte erklæringer 

med sikkerhed. Dette betyder, at der ikke er krav til, at en revisor er uafhængig ved afgivelse af 

erklæringer uden sikkerhed4. Såfremt revisor ikke er uafhængig, skal dette dog fremgå af erklærin-

gen jf. RL § 16, stk. 3. Revisorloven 2008 er et resultat af EU’s 8. direktiv, der havde som primært 

formål at styrke kvaliteten af den lovpligtige revision5. Dette er søgt sikret, bl.a. ved at øge og syn-

liggøre myndighedernes rolle i forbindelse med revisors arbejde, ligesom der blev indført krav om 

lovpligtig efteruddannelse af godkendte revisorer. Kravene til kvalitetsstyringssystemer i revisions-

virksomhederne blev yderligere præciseret, idet revisionsvirksomhederne var pligtige til at have et 

kvalitetsstyringssystem, der kunne dokumenteres.  

 

                                                 
4 Eksempelvis assistance med regnskabsopstilling og aftalte arbejdshandlinger 
5 KMPG: Indsigt i Revisorloven s. 24. 

Revisorloven

God revisorskik

Revisions‐
standarder

Erklærings‐
bekendtgørelsen
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2.2 Udviklingen i kvalitetskontrollen i Danmark 

Myndighedernes involvering blev med vedtagelse af RL 2008 mere synlig, bl.a. med ændringer til 

den eksterne kvalitetskontrol6 samt mulighed for ekstraordinære undersøgelser. 

De danske regler om ekstern kvalitetskontrol findes i Revisorlovens § 29. Denne anfører, at en revi-

sor, der afgiver erklæringer efter RL § 1, stk. 27, har pligt til at underkaste sig kvalitetskontrol. 

Hyppigheden af kontrollen afhænger af typen af virksomheder, som den pågældende revisor revide-

rer, idet der skal foretages kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder med højst 3 års mellemrum, 

hvis der udføres revision af virksomheder, der er omfattet af RL § 21, stk. 38, mens øvrige revisi-

onsvirksomheder skal kontrolleres med højst 6 års mellemrum. 

Den offentlige kvalitetskontrol af revisorer er et relativt nyt fænomen i Danmark. Det var først ved 

indførelse af Revisorloven 2003, at kvalitetskontrollen blev gjort lovpligtig.  Frem til 2003 fungere-

de kvalitetskontrollen som en foreningsbaseret kontrol under FSR og FRR. Der var her tale om et 

såkaldt peer-review, idet kontrollen blev foretaget af øvrige medlemmer af foreningerne, som man i 

øvrigt selv udpegede. Den foreningsbaserede kvalitetskontrol under FSR blev indført i 1994, og i 

FSR’s vedtægter blev det indført, at alle revisionsvirksomheder og revisorer, der var medlemmer af 

FSR, havde pligt til at underkaste sig kvalitetskontrol9. Den primære genstand for kontrollen var 

virksomhedens generelle kvalitetssikring. Det var den daværende Revisionsvejledning nr. 4, om-

handlende styring af revisionsfirmaets generelle kvalitet, samt styring af kvaliteten i den enkelte 

opgave, der var udgangspunktet for kontrollen. Frem til i dag er disse ajourført flere gange, senest i 

forbindelse med clarity projektet og findes i ISQC 110 samt ISA 22011. Revisionsvirksomhedens 

kvalitetsstyringssystem er fortsat meget centralt i kvalitetskontrollen, om end de fleste revisions-

virksomheder i dag har fået det implementeret. Gennemførelsen af kvalitetskontrollen behandles 

mere uddybende i kapitel 5. 

 

                                                 
6 Revisortilsynet kom til at administrere udpegning samt honorering af de eksterne kvalitetskontrollanter. 
7 Erklæringer med sikkerhed 
8 Virksomheder af offentlig interesse 
9 Revisorhåndbogen 2007 s. 34. 
10 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed 
samt beslægtede opgaver. 
11 Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber 
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Den foreningsbaserede kvalitetskontrol under FSR ophørte i 2009. Det skete på baggrund af den 

lovpligtige kvalitetskontrol under Revisortilsynet. En analyse viste, at den lovpligtige kvalitetskon-

trol stort set opfangede de samme fejl som den foreningsbaserede kontrol, og man anså derfor en 

dobbeltkontrol som værende for byrdefuld for medlemmerne12. 

2.3 EU’s påvirkning af danske forhold 

Reguleringen af revisorer i Danmark er i høj grad påvirket af EU lovgivningen. Således er Revisor-

loven baseret på EU’s 8. direktiv. Skabelsen af EU’s 8. direktiv startede med EU-kommissionens 

Grønbog fra 199613. Man ønskede at skabe ensartethed på de europæiske finansmarkeder, og dette 

skulle ske bl.a. via en ensartet revision af regnskaberne. I kølvandet på Enron skandalen i 2001 ind-

førte man i USA hurtigt derefter SOX reglerne, som bl.a. medførte et uafhængigt revisortilsyn. EU 

iværksatte handlingsplaner, som udmøntede sig i forslag til nyt direktiv, og EU-kommissionen 

fremsatte i 2006 det nye 8. direktiv.  

Medlemslandende havde herefter 2 år til at implementere direktivet i national lovgivning, og det 

skete i Danmark som nævnt ved Revisorloven 2008.  

Den seneste EU Grønbog ”Læren af Krisen” er, som titlen antyder, blevet til i forlængelse af den 

globale finanskrise, som har ført mange konkurser med sig, og i mange tilfældet er der blevet stillet 

spørgsmålstegn ved revisors arbejde med store erstatningskrav til følge. Grønbogen stiller i denne 

kontekst spørgsmål til flere centrale områder ved revisors virke, som det kendes i dag. Bl.a. ud-

formningen af revisionspåtegninger på regnskaber, revisors uafhængighed samt den koncentration 

blandt Big 414, der er på europæisk plan, og til dels også i Danmark, på markedet for revisioner af 

børsnoterede virksomheder. På baggrund af denne Grønbog fremlagde EU-kommissionen ved Mi-

chel Barnier 30. november 2011 et forslag til væsentlige ændringer i reguleringen med revisorer. 

Denne indeholder konkret forslag til en ny forordning15 samt forslag til ændringer af det nuværende 

                                                 
12 FSR.dk, nyhedsarkiv 2009 28/09 ”FSR omlægger kvalitetskontrol” 
13 ”Revisors rolle, stilling og ansvar i forbindelse med lovpligtig revision i EU” 
14 Deloitte, KPMG, PWC samt Ernst & Young. 
15 Kan vedtages på samlet europæsik plan uden forudgående national implementering 
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8. direktiv. Det er hensigten, at forslagene i forordningen dog kun skal gælde for revisionen af virk-

somheder af offentlig interesse. Der er i forordningen bl.a. stillet forslag om:16 

 Tvungen rotation af revisionsvirksomhed 

 Forbud mod levering af rådgivningsydelser til revisionskunder 

 Forbud mod klausuler om, at der skal vælges et Big 4 firma som revisor 

 Revisors erklæringer skal være mere uddybende og informative 

 Krav om at de internationale revisionsstandarder bruges17 

Forslag til direktivændringerne vedrører primært lempelser på området for revision af mindre virk-

somheder samt forslag om en fælles Europæisk godkendelse af revisorer, der forventes at skabe 

mere konkurrence over landegrænser.  

Forslagene har mødt en del kritik, både fra branchen og fra erhvervslivet i øvrigt18. Særligt forsla-

gene om rotation samt adskillelse af revision og rådgivning. Det skyldes, at man forventer, at tvun-

gen rotation vil påvirke kvaliteten negativt, da man mister kontinuitet, da et nyt revisionsteam skal 

bruge ressourcer på at opnå kendskab til virksomheden. Erhvervslivet forventer, at dette vil gøre 

revision unødigt dyrere. Forslaget om adskillelse af revision og rådgivning kan medføre, at viden og 

kompetencer går tabt, da virksomhederne fortsat vil efterspørge kompetent rådgivning, men vil væ-

re nødsaget til at købe ydelserne andetsteds end hos den nuværende revisor, som antageligvis er 

den, der har bedst kendskab til den pågældende virksomhed.  Forslaget ventes endeligt vedtaget 

inden for 3-5 år.  

Påvirkningen fra EU på danske forhold er derfor væsentlig. Dette er en naturlig følge af et medlem-

skab af EU. I forlængelse af de stillede forslag vil der med stor sandsynlighed ligeledes ske en æn-

dring af den gældende Revisorlov, da den nationale lovgivning nødvendigvis skal følge EU forord-

ningerne, mens direktivændringerne kan implementeres over en årrække. 

2.4 Revisortilsynet 

Revisortilsynet er et uafhængigt organ, der blev dannet i 2003. Medlemmerne er udpeget af Er-

hvervsstyrelsen til at overvåge kvalitetskontrol af revisorer og revisionsvirksomheder. Revisortilsy-

net består af 9 medlemmer, 1 formand og 8 andre medlemmer. 2 af medlemmerne skal være statsau-

                                                 
16 INSPI nr. 2 2012 ”Fremtidens revisionspolitik” 
17 Dette er i indført i Danmark. 
18 18 INSPI nr. 2 2012 ”Fremtidens revisionspolitik” 
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toriserede revisorer, 2 skal være registrerede revisorer, og 4 skal være repræsentanter for regn-

skabsbrugerne. Formanden samt de 4 repræsentanter må ikke selv være godkendte revisorer, ej hel-

ler må de være ansat hos, eller drive virksomheder med sådanne. Medlemmer af Revisortilsynet 

udpeges for en periode på optil 4 år.19  

Revisortilsynet udvælger en række kvalitetskontrollanter, der foretager kvalitetskontrollen i praksis. 

For at blive godkendt som kvalitetskontrollant skal en godkendt revisor20: 

1. Være registreret i Revireg 

2. Have deltaget i et kursus indeholdende en generel del om kvalitetssikring og kvalitetsstyring 

samt en speciel del om tilsynets kvalitetskontrol 

3. Ikke inden for de seneste 5 år være dømt ved Revisornævnet eller Disciplinærnævnet (i dag 

Revisornævnet) for overtrædelse af Revisorloven, eller være optaget i Det centrale Krimi-

nalregister, og Revisortilsynet vurderer, at dette har betydning for udførelsen af hvervet som 

kvalitetskontrollant 

4. Ikke har en verserende sag for Revisornævnet, der af Revisortilsynet vurderes betydnings-

fuld for hvervet som kvalitetskontrollant 

5. Ikke være ansat i en revisionsvirksomhed, som i virksomhedens senest afsluttede kvalitets-

kontrol er blevet pålagt en fornyet kvalitetskontrol 

6. Have deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed have afgivet erklæringer 

efter Revisorlovens § 1, stk. 2, i mindst 3 år inden for de seneste 5 år. 

En godkendt revisor, der opfylder ovenstående krav og ønsker at blive kvalitetskontrollant, skal selv 

ansøge Revisortilsynet herom. Revisortilsynet udpeger kvalitetskontrollanterne og offentliggør dis-

se på lister på Revisortilsynets hjemmeside. De udpegede kvalitetskontrollanter kan udføre kvali-

tetskontrol for en periode af 5 år.  

Opgaven for kvalitetskontrollanterne er at undersøge, hvorvidt revisionsvirksomhederne lever op til 

Revisorlovens krav om uafhængighed og kvalitet, når de foretager revision eller afgiver erklærin-

ger. Kvalitetskontrollanten udarbejder efter hver kvalitetskontrol en erklæring og eventuelt en mere 

detaljeret redegørelse til Revisortilsynet, der indeholder en beskrivelse af selve kontrollen samt kon-

                                                 
19 RL § 34 
20 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed, § 15 
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trolresultatet. De konkrete opgaver, som udføres under selve kvalitetskontrollen, behandles i afsnit 

5.2.2.  

Det er efterfølgende op til Revisortilsynet at tage stilling til, om den modtagne erklæring giver an-

ledning til godkendelse, en påtale, en påtale med fornyet kontrol eller en indbringelse for Revisor-

nævnet. Revisortilsynet er altså ikke en klageinstans, ej heller er de i stand til at pålægge straf. Dette 

sker i Revisornævnet, når sager indbringes herfor. Ligeledes kan der derfor ikke indbringes en klage 

over en revisor eller en revisionsvirksomhed til Revisortilsynet. 

Revisortilsynets opgave er derimod at påse, at kvalitetskontrollanterne udfører kvalitetskontrollen i 

overensstemmelse med gældende regler. Finder Revisortilsynet, at en kvalitetskontrollant har til-

sidesat sine pligter, kan denne idømmes straf i form af skriftlig påtale, yderligere kurser eller ophør 

af hvervet som kvalitetskontrollant m.v.21 

Når den årlige kvalitetskontrol er afsluttet, udarbejder Revisortilsynet en redegørelse over den ud-

førte kvalitetskontrol. Disse redegørelser vil blive behandlet senere i afhandlingen. Revisortilsynet 

står ligeledes for at udstede retningslinjer til gennemførelse af kvalitetskontrollen, for at afholde 

møder samt et obligatorisk årligt kursus for alle kvalitetskontrollanter. Revisortilsynets opgave er 

blandt andet at opsamle erfaringer fra de gennemførte kvalitetskontroller og samtidig henlede kvali-

tetskontrollanternes opmærksomhed på særlige problemstillinger.22  

2.5 Revisornævnet 

Når en revisor ikke lever op til sine forpligtelser, kan denne stilles til ansvar ved flere forskellige 

instanser. De 3 mest gængse former for ansvar er erstatningsansvar, strafansvar og disciplinæran-

svar. De 2 første idømmes ved domstolene som en partsproces, mens den sidste er en høringsproce-

dure og sagsbehandlingen forestås af Revisornævnet. Disciplinæransvaret er særegent for ganske få 

erhvervsgrupper i samfundet og står for at foretage finjustering, som ikke omfattes af straf- og er-

statningsansvaret.23  

Revisornævnet er jf. § 1 i Bekendtgørelse om Revisornævnet nedsat for at behandle klager over en 

statsautoriseret eller registret revisor (eller revisionsvirksomhed som helhed), som ved udøvelsen af 

                                                 
21 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed, § 26 - 28 
22 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed, § 17 
23 Langsted, Andersen og Kiertzner, Revisoransvar, 7. Udgave, side 151 nederst.  
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opgaver, i henhold til Revisorlovens § 1 stk. 2 og 324, tilsidesætter de pligter, som stillingen medfø-

rer.25 Revisornævnet er altså et fælles system for statsautoriserede revisorer og registrerede reviso-

rer. Revisornævnet behandler ikke klager over en revisors vederlag samt kollegiale sager. Sager kan 

kun indbringes af klageberettigede, der defineres som: 26Særlige institutioner og myndigheder, samt 

alle med retslig interesse. F.eks. kan en aktionær i et selskab, hvor indklagede er revisor have retslig 

interesse. Hvis man derimod udelukkende har læst om en sag i avisen eller har et hævnmotiv, der 

ikke har noget med sagen at gøre, har man ikke retslig interesse.   

En sag kan indbringes for Revisornævnet på forskellige baggrunde. Revisortilsynet indklager oftest 

revisor personligt på baggrund af tilsidesættelse af pligter (god revisorskik) og overtrædelse af er-

klæringsbekendtgørelsen. Revisionsvirksomheder indklages oftest på baggrund af et medansvar 

eller selvstændigt ansvar for manglende etablering af et kvalitetsstyringssystem. Omdømme og 

uagtsomhed kan også være baggrunden for en indklage i Revisornævnet.  

Klagen skal indgives på Revisornævnets adresse og skal indeholde en fremstilling af de forhold, der 

ønskes bedømt af nævnet.27 Herefter sender Revisornævnet klageskrivelsen (inkl. eventuelle bilag) 

til den indklagede med opfordring om at udtale sig inden for en fastsat periode.28  Formanden afgør, 

hvor mange og hvilke medlemmer, der skal deltage i sagens behandling. Enten formanden eller 

næstformanden, og mindst 1 revisor og 1 regnskabsbruger-repræsentant, skal deltage.29 Dog skal 

antallet af revisorer altid svare til antallet af repræsentanter for regnskabsbrugerne.30  

Nævnsprocessen består af en høringsprocedure, indhentelse af yderligere oplysninger, afholdelse af 

møder, sagkyndig ekstern bistand (til nævnet)31 og sagens afgørelse. Revisornævnets afgørelser 

                                                 
24 §1, stk. 2 omhandler: Revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledel-
sesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke 
udelukkende er bestemt til erhvervsgivers eget brug. 

§1 stk. 3 omhandler: Revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke 
udelukkende er til erhvervsgivers eget brug.  
25 Dette er også anført i RL § 43 stk. 3 
26 Jf. RL § 43 stk. 6 modsætningsvis, bekendtgørelse om Revisornævnet § 1, stk. 2 
27 Jf. bekendtgørelse om Revisornævnet § 5 og § 5 stk. 2 
28 Jf. bekendtgørelse om Revisornævnet § 8 
29 Jf. RL § 43 stk. 2  
30 Jf. bekendtgørelse om Revisornævnet § 2 stk. 4 og RL § 43 stk. 2 
31 Sagkyndig bistand er en mulighed jf. Revisorlovens § 44 stk. 5 
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træffes ved almindelig stemmeflertal, afgørelsen skal begrundes, og mindretallets indstilling gengi-

ves.32 Revisornævnets afgørelser offentliggøres33 

Hvis Revisornævnet finder, at en statsautoriseret revisor eller registreret revisor har tilsidesat sine 

pligter, kan nævnet sanktionere ved at give en advarsel, en bøde på op til kr. 300.000 eller fratage 

revisoren dennes godkendelse i en periode fra 6 mdr. til 5 år. Hvis det samme er tilfældet med en 

revisionsvirksomhed, kan denne få en advarsel, en bøde på op til kr. 750.000 eller få frataget rettig-

heden til at udføre revisionsvirksomhed i en periode fra 6 mdr. til 5 år.34 Ved den grovere sanktion, 

hvor rettighedsfrakendelse kommer på tale, skal der dog deltage mindst 2 statsautoriserede eller 

registrerede revisorer (afhængigt af indklagedes titel).35 

2.6 Responsumudvalget  

Nærværende afsnit er baseret på indholdet af Responsumudvalgets forretningsorden. Responsum-

udvalget er et udvalg under FSR – Danske Revisorer. Det vil sige, at der ikke et tale om en offentlig 

myndighed, men et udvalg i den største revisorforening i Danmark. Udvalget består af 10-12 med-

lemmer og fælles for alle er, at uafhængighedsreglerne jf. RL § 24 ved behandling af sager er gæl-

dende. Responsumudvalget har til formål at afgive resonsa i sager vedrørende godkendte revisorer 

samt godkendte revisionsvirksomheder i sager omhandlende god revisorskik. Det er således umid-

delbart samme kriterier, der lægges til grund som ved afgørelser i Revisornævnet. Udvalget vil dog 

i alle tilfælde afvise behandling af sager, der i forvejen er indbragt for Revisornævnet.  

I modsætning til Revisornævnet kan sager omhandlende honorar behandles i responsumudvalget. 

Responsumudvalget vil herefter vurdere, hvorvidt man finder, om honoraret er rimeligt henset til af 

værdien af de opgaver, som revisor har leveret til kunde. Afgørelser om honorar vil ikke blive of-

fentliggjort. 

Udvalget vil udarbejde en redegørelse over sagernes punkter og fremkomme med en udtalelse. Det 

er dog udvalget selv, der afgør, om udtalelsen skal offentliggøres. Dette vil primært kun ske, hvis 

man skønner, at sagen har principiel karakter.  

                                                 
32 Jf. bekendtgørelse om Revisornævnet § 11 
33 Jf. bekendtgørelse om Revisornævnet § 12, stk. 3 
34 Jf. RL § 44 stk. 1-4 
35 Jf. RL § 43 stk. 2 
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2.7 Erhvervsstyrelsen 

Erhvervsstyrelsen er den overordnede lovregulerende instans, der er ansvarlig for tilsynet med revi-

sorer og revisionsvirksomheder, herunder regler om og krav til kvalitetsstyringssystemerne og krav 

til dokumentation for systemets anvendelse. Til at varetage bl.a. denne kontrol udpeger Erhvervs-

styrelsen medlemmerne af Revisortilsynet, og fungerer herudover som sekretariat for Revisortilsy-

net.   

Et af de nye tiltag i Revisorloven 2008 er Erhvervsstyrelsens mulighed for at iværksætte en under-

søgelse af en revisor eller en revisionsvirksomhed jf. RL § 37. Undersøgelsen kan foretages, hvis 

Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er en risiko for, at den pågældende revisor eller revisionsvirk-

somhed har eller vil overtræde bestemmelser i Revisorloven. Ligeledes kan en sådan undersøgelse 

gennemføres, hvis Erhvervsstyrelsen bliver anmodet om dette af en udenlandsk myndighed.  Reglen 

er en konsekvens af EU’s 8. direktiv, som anfører, at revisorer og revisionsvirksomheder skal være 

underlagt et effektivt offentligt tilsyn, og at tilsynssystemet har ret til at udføre undersøgelser. RL § 

38 og 39 anfører Erhvervsstyrelsens beføjelser i relation til at skaffe sig adgang til materiale uden 

yderligere retskendelser.  Erhvervsstyrelsen skal herefter jf. RL § 40 tage stilling til, om resultatet af 

undersøgelsen giver anledning til: 

1) at give en påtale 

2) at påbyde, at overtrædelser skal bringes til ophør, eller 

3) at indbringe revisor, revisionsvirksomheden eller begge for Revisornævnet 

Jf. RL § 41 har Erhvervsstyrelsen ret til at bestemme, om resultatet af undersøgelsen skal offentlig-

gøres, samt i hvilken form det skal ske.  

I modsætning til undersøgelser udført af Revisortilsynet vil der ved undersøgelser udført af Er-

hvervsstyrelsen ikke deltage praktiserende revisorer. Dette kan ses som en konsekvens af hensigter-

ne i EU’s 8 direktiv om at gøre det offentlige tilsyn helt uafhængigt af revisorstanden 

2.7.1 Resultat af Erhvervsstyrelsens undersøgelser 

Siden Erhvervsstyrelsen i Revisorloven fik hjemmel til at foretage nærmere undersøgelser af reviso-

rer og revisionsvirksomheder, er der offentliggjort to rapporter (2008/09 og 2010) med resultaterne 

af undersøgelserne.  I perioden frem til udgangen af 2010 har Erhvervsstyrelsen iværksat 43 under-

søgelser. Tallene for 2009 er ikke inddelt på kilden til undersøgelsen. 
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 2010 2009 

 Total Statsaut. 

revisorer 

Registr.  

revisorer 

Total 

Regnskabskontrol af børsnoterede virksomheder 6 6 -  

Regnskabskontrol af andre virksomheder 3 - 3  

Udefra kommende informationer 12 3 9  

Øvrige 9 4 5  

I alt 30 13 17 13 
Figur 3 ‐ Kilder til undersøgelser. Kilde: Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder 

Det ses, at de primære kilder til undersøgelserne er udefrakommende informationer eller øvrige. Det 

vides ikke, hvad det præcist dækker over, men det må antages, at det kun er kategorien regnskabs-

kontrol, som Erhvervsstyrelsen selv tager initiativ til at undersøge. 

Som omtalt har Erhvervsstyrelsen jf. RL mulighed for at offentliggøre resultatet af deres undersø-

gelser og har i nogle tilfælde benyttet denne mulighed. En sag omhandler revisionsfirmaet RSM 

Plus og vedrører afgivelse af ukorrekte oplysninger i virksomhedens gennemsigtighedsrapport, som 

virksomheden er forpligtet til at offentliggøre jf. RL § 27. Sagens detaljer vil blive behandlet i afsnit 

5.3.  

Et andet eksempel er en sag, som Erhvervsstyrelsen har offentliggjort 19. marts 2010 og omhandler 

revisors afgivelse af vurderingsberetning i forbindelse med en kapitalforhøjelse. Ved en gennem-

gang af revisors arbejdspapirer er Erhvervsstyrelsen kommet frem til, at den pågældende revisor 

ikke har efterlevet god skik, da man ikke anser arbejdshandlingerne for tilstrækkelige. Det er anført 

i skrivelsen, at Erhvervsstyrelsen vil offentliggøre afgørelsen, da denne er af principiel karakter. Det 

fremgår ikke af skrivelsen, hvorvidt den pågældende revisor bliver indklaget til revisornævnet. At 

dømme ud fra sagens omstændigheder vil en indbringelse for Revisornævnet sandsynligvis føre til 

en sanktion, idet revisor har forsømt sin undersøgelsespligt i forbindelse med en anmeldt kapitalfor-

højelse og derved afgivet en vurderingsberetning på et ufuldstændigt grundlag. Revisor havde ikke 

tilstrækkelig dokumentation for aktivets værdi, og hvis kapitalforhøjelsen var blevet gennemført, 

havde kreditorerne i det pågældende selskab fået en slags falsk sikkerhed. Sagen menes at have 

principiel karakter, men er formentlig ikke enestående. Den kan i højere grad tænkes at have en 

præventiv effekt over for andre revisorer i forbindelse med afgivelse af vurderingsberetninger. Som 

i de andre offentliggjorte sager fremgår revisor med navns nævnelse, og en sådan påtale vil for-

mentlig være skadelig for revisors forretning.  
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Figur 4  ‐ Status på undersøgelser pr. 31. December 2010. Kilde: Det offentlige  tilsyn med  revisorer og  revisionsvirksomheder 
2010 

Ovenstående tabel viser status pr. 31. december 2010 på alle 43 sager, hvor der er iværksat en un-

dersøgelse. Af de sager er 19 sager afgjort/afsluttet fra Erhvervsstyrelsens side, og det er kun 3, der 

ikke har medført en reaktion. Tendensen er derfor, at grundlaget for at igangsætte en undersøgelse 

er solidt og man har, som hjemlen ligeledes foreskriver, haft en mistanke om, at der er sket overtræ-

delser af Revisorloven. Forseelsen fra revisors side har også i de fleste tilfælde været alvorlig nok 

til, at det har medført en indbringelse for Revisornævnet.   

2.7.2 Afgørelse i Revisornævnet på baggrund af Erhvervsstyrelsens undersøgelser 

I sag nr. 51/2010 er to statsautoriserede revisorer blevet indbragt for overtrædelse af erklæringsbe-

kendtgørelsens § 5 ved at have afgivet en konklusion med forbehold, til trods for at man i påtegnin-

gen havde givet udtryk for uenighed med ledelsen i måling af væsentlige regnskabsposter, herunder 

måling af investeringsejendomme. Erhvervsstyrelsen angiver, at man burde have afgivet en afkræf-

tende konklusion, det vil sige, at man burde have anført, at årsrapporten ikke gav et retvisende bil-

lede. Revisorerne forsvarede sig over for Revisornævnet med, at regnskabslæser ikke ville være i 

tvivl om faresignalerne og henviste til en artikel i Børsen, hvor en journalist havde kunnet gennem-

skue påtegningen. Revisornævnet udtaler, at det forhold, at regnskabslæser måske vil være i stand 

til at gennemskue betydningen, ikke kunne begrunde, at man havde undladt at afgive en afkræftende 

konklusion, hvorfor de to revisorer idømmes bøder på kr. 50.000. Det fremgår ikke af klagen, hvor-

ledes Erhvervsstyrelsen er blevet ansporet til at foretage en undersøgelse, men det fremgår, at det 

pågældende selskab, for hvem man har afgivet en revisionspåtegning, var under konkursbehandling, 

så antageligt er man blevet opmærksom på det i forbindelse med gennemgang af den seneste revisi-

onspåtegning på konkursramte selskaber. Yderligere kan omtalen i Børsen have foranlediget under-

søgelsen, idet det nævnes, at en artikel i Børsen fra 15/9-2009 har omtalt årsregnskabet.  
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Den pågældende sag viser, at man med reglerne i RL omkring Erhvervsstyrelsens ret til at foretage 

undersøgelser, har kunnet imødegå den interesse, der ofte vil være for revisors arbejde i forbindelse 

med konkurser. Ved den almindelige kvalitetskontrol vil der typisk blive undersøgt kvaliteten af 

revisors arbejde på udvalgte erklæringssager med en efterfølgende konkurs. Hvis der er indtil flere 

af den type sager, er det ikke givet, at de alle vil blive undersøgt, da kvalitetskontrollen baseres på 

stikprøver, og der kan gå op til 6 år imellem kvalitetskontrollerne, hvis den pågældende revisor ikke 

reviderer regnskaber af offentlig interesse. Hvis der i konkurssager er mistanke om, at revisor har 

gjort noget ansvarspådragende, vil han ofte blive stævnet af kreditorerne i det konkursramte sel-

skab. Der er dog væsentlige forskelle på hvornår, revisor kan ifalde erstatningsansvar36 og discipli-

næransvar, så det er ikke givet, at kvaliteten af revisors arbejde kan kritiseres ud fra et erstatnings-

ansvarligt synspunkt til trods for overtrædelser som kan medføre et disciplinæransvar.  

2.8 Delkonklusion 

Nedenstående figur illustrerer hvilke love og myndigheder, der danner de overordnede rammer for 

revisorer og revisionsvirksomheder i Danmark.  

 

Figur 5 ‐ Rammerne for revisorer og revisionsvirksomheder i Danmark 

Helt grundlæggende for revisors virke er Revisorloven, der definerer rammerne for revisors afgivel-

se af erklæringer. Loven definerer reglerne for godkendelse af både revisor og revisionsvirksomhe-

                                                 
36 Kræver at en part har lidt et tab 
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den samt krav til, at revisor i de fleste sammenhænge skal være uafhængig af den eller det, han er-

klærer sig om. Begrebet god revisorskik er helt centralt i Revisorloven, og er hovedreferencen for 

vurderingen af, om revisor har levet op til sine forpligtelser. God revisorskik kan ikke entydigt defi-

neres men dækker over alle de underliggende detailreguleringer, som er relevante for revisorer. I 

Danmark har man implementeret de internationale revisionsstandarder.  

Revisorloven 2008 er et resultat af implementeringen af EU’s 8. direktiv. Direktivet er skabt med 

intentionen om at harmonisere kravene til revisorer i EU samt at (gen)skabe tilliden på de finansiel-

le markeder. Hvor revisorbranchen i Danmark tidligere i høj grad var selvregulerende, især på om-

rådet for kvalitetskontrol, ses nu i langt højere grad regulering udstedt fra myndighedernes side. EU 

har i kølvandet på finanskrisen lagt op til en større reformering af revisorbranchen. Der er stillet 

forslag til en ny forordning, der kommer til at gælde for revisioner af virksomheder af offentlig inte-

resse. De mest kontroversielle forslag vedrører en adskillelse af revision og rådgivning samt indfø-

relse af tvungen rotation af revisionsfirma. En eventuel vedtagelse af en ny forordning vil medføre, 

at indholdet skal implementeres på nationalt plan uden forudgående national vedtagelse.  

Myndighederne i Danmark har også en central rolle i relation til revisorer – tilsyn med efterlevelse 

af Revisorloven. Her er Erhvervsstyrelsen den primære instans, der holder tilsyn med revisorer og 

revisionsvirksomheder. Under Erhvervsstyrelsen hører Revisortilsynet, der er ansvarlige for at gen-

nemføre den eksterne kvalitetskontrol. Skulle der ved kontrollen findes kritiske forhold, har Revi-

sortilsynet mulighed for at indbringe revisor, revisionsvirksomheden eller begge for Revisornævnet. 

Her vil skyldsspørgsmålet blive vurderet ud fra god revisorskik. Afgørelser fra Revisornævnet bli-

ver offentliggjort på nævnets hjemmeside. Kendelserne er dog anonymiserede, hvis revisor frifin-

des. Erhvervsstyrelsen har også mulighed for at kontrollere konkrete forhold hos en revisor eller 

revisionsvirksomhed, hvis styrelsen har mistanke om, at der er sket overtrædelse af Revisorloven. 

Resultatet af disse undersøgelser vil ligeledes blive offentliggjort, hvis det skønnes, at de har princi-

piel karakter.  

Sideløbende med Revisornævnet har FSR Danske revisorer et responsumudvalg, der fungerer som 

et uafhængigt udvalg, der ofte benyttes i erstatningssager til bedømmelse af, om revisor har over-

holdt god skik.  

Der er således i Danmark, med væsentlig påvirkning af EU, indført omfattende regler, både for re-

visors virke samt for tilsynet med revisorerne. Det er disse instanser og regelsæt, der ultimativt ska-



Indsigt i revisionskvalitet i Danmark   
 

Side 22 
   

ber fundamentet for at revisorer i Danmark kan levere revisionskvalitet, samt at der bliver ført tilsyn 

med denne af uafhængige parter. 
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3 Revisionskvalitet 

3.1 Indledning 

For at kunne vurdere kvaliteten af en revisors arbejde må det først og fremmest fastslås, hvad kvali-

tet er i relation til revision. Den professionelle aktør er godt klar over, at en blank revisionspåteg-

ning ikke er en 100 % garanti for, at et regnskab er uden fejl eller mangler. Det fremgår primært i 

revisors formulering i revisionspåtegningen:  

”Vi har udført vor revision... med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed, for at årsregnskabet 
ikke indeholder væsentlig fejlinformation”  

eller en anden tekstmæssig variation af samme indhold. Det er formuleringen ”høj grad”, der er 

revisors gardering mod en forventning fra omverdenen om, at revisor afdækker samtlige fejl ved 

udførelsen af en revision.  

Et revisionsarbejde udført i overensstemmelse med samtlige standarder, vejledninger og god revi-

sorskik vil altså ikke med 100 % sikkerhed afdække al fejlinformation i et givent regnskab. Såfremt 

et regnskab rent faktisk indeholder fejlinformation, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at 

revisors arbejde har været mangelfuldt. God revisorskik beskrives senere i afsnit 3.2 i nærværende 

afhandling. 

Det sker dog ofte, at der stilles spørgsmålstegn ved revisors arbejde i forlængelse af konstaterede 

fejl, hvilket i forbindelse med større sager også giver sig til udtryk i mediernes dækning af konkur-

ser og lignende. Der er for eksempel blevet stillet spørgsmålstegn ved revisors rolle i sagen om IT 

Factory, ligesom revisionen i EBH Bank / Fonden samt Roskilde Bank har fået negativ omtale.  

Kvalitet i revision er et vidt begreb og vil i mange tilfælde afhænge af den observerende part og 

dennes subjektive vurderinger og holdninger. Revision kan være en kompliceret proces, og i denne 

kan der udøves et eller flere skøn, som beror på revisors subjektive vurdering. Derfor vil kvaliteten 

af en revisor eller revisionsvirksomhed i nogen grad også afhænge af subjektive vurderinger. For 

hvilke parametre skal tillægges betydning? 

Nærværende kapitel indeholder en diskussion af de forhold, der indgår i en revision samt parametre 

til vurdering af kvaliteten heraf. De internationale revisionsstandarder indeholder detaljerede ret-

ningslinjer for revisors udførelse af en revision og dermed kvaliteten heraf, ligesom nogle internati-

onale organer også har givet deres bud på, hvilke parametre der driver kvalitet.  
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For at anskueliggøre på hvilke niveauer i processen, der skabes kvalitet i revisionen, kan der ind-

ledningsvis opstilles følgende model: 

 

Figur 6 Niveauer i revisionskvalitet, kilde: egen tilvirkning 

Modellen skal læses nedefra og op med den logik, at kvaliteten i høj grad skabes nedefra og påvir-

ker de overliggende niveauer. På landeniveau findes, jf. foregående kapitel, Revisorloven blandt de 

vigtigste regler for revisorer. For at sikre en efterlevelse af disse regelsæt bør man have et effektivt 

tilsyn med revisorerne samt en rapportering herom. Netop rapporteringen anses for værende væ-

sentlig med henblik på at sætte rammerne for revisors udøvelse af kvalitet i sit arbejde, og for at 

øvrige interessenter kan vurdere revisors arbejde. De fastsatte rammer, er derfor helt essentielle for 

at skabe et fundament for revisionskvaliteten. Samtidig indgår god revisorskik som et centralt ele-

ment.  

Det næste niveau er det enkelte revisionsfirma, som både kan være et helt netværk eller et lokalt 

revisionskontor. Revisionsfirmaets interne retningslinjer og deres effektive implementering af lokal 

lovgivning, herunder de internationale revisionsstandarder, er i høj grad nødvendig for, at der kan 

leveres kvalitet på de øvrige niveauer (klientniveau og sagsniveau). Den interne kvalitetskontrol har 

den første opdagende funktion i relation til eventuelle brister i kvaliteten. Muligheden for at obser-

vere kvaliteten på firmaniveau skal primært findes positivt i revisionsfirmaernes gennemsigtigheds-

rapporter, mens den ”afkræftende” indikation på kvalitet kan findes i for eksempel sager fra Revi-

sornævnet. 

Sagsniveau

Klientniveau

Firmaniveau

Landeniveau
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På klient- og sagsniveau afhænger udøvelse af kvalitet primært af de overordnede retningslinjer på 

firmaniveau, og konkret i udførelsen af en revision skal kvalitet findes gennem efterlevelse af inter-

nationale revisionsstandarder og generel god revisorskik. Kvaliteten på klientniveau vurderes pri-

mært ud fra revisors uafhængighed og i øvrigt revisors etiske regler. Umiddelbart adskiller de to 

niveauer sig ikke væsentligt, men der er dog forskel på, i hvor høj grad interessenterne kan få ind-

sigt i de to niveauer. På sagsniveau vil det stort set kun være revisionsfirmaets medarbejdere og en 

eventuel kvalitetskontrollant, der har indsigt i de skøn, som revisor foretager og lignende forhold, 

med mindre det er direkte anført i den reviderede årsrapport. På klientniveau vil klienten kunne få 

indsigt i mere overordnede forhold, såsom hvilke områder der er forbundet med særlige risici og 

dermed revisionens fokusområder.  

3.2 God revisorskik  

God revisorskik er et vigtigt element i god revisionskvalitet. God revisorskik har eksisteret som 

begreb gennem mange år og fremgår direkte af Revisorlovens § 16, stk. 1. Selve begrebet er altså en 

del af det regelgrundlag, som revisor skal efterleve i forbindelse med udførelsen af sit erhverv. Be-

grebet er dog ikke direkte defineret, men er et udtryk for den praksis, der er skabt på området og 

dermed afgørende for levering af revisionskvalitet.  

Som det fremgår tidligere i denne afhandling, er revisorerne i Danmark underlagt et omfattende 

regelsæt, der blandt andet også omfatter de internationale standarder for revision (ISA). Der er tale 

om detailregulering, idet især standarderne konkret beskriver, hvorledes revisor skal tilrettelægge sit 

arbejde og samtidig, hvorledes revisor skal forholde sig, hvis der konstateres særlige forhold under 

revisionen.  

Når lovgivning og standarder ikke giver et entydigt svar på, hvordan en konkret problemstilling skal 

håndteres, må revisor løse problemstillingen under iagttagelse af god skik.  

I Danmark er blandt andet Revisornævnet med til at præge udviklingen i god revisorskik. Som den 

”dømmende” instans afgør Revisornævnet de sager, hvor Erhvervsstyrelsen eller Revisortilsynet 

(eller andre) har vurderet, at revisor ikke har levet op til god revisorskik.  

Afgørelserne i nævnet kan først og fremmest anvendes til at fastslå, hvad der ikke er god revisor-

skik. De sager, der indbringes for Revisornævnet, sker med henblik på at få ”dømt” revisor for ikke 

at have levet op til god revisorskik. Det er altså ikke revisor, der indbringer en sag for at få blåstem-

plet det udførte arbejde. Ligesom det er tilfældet i den øvrige del af samfundet, er man som hoved-
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regel uskyldig, indtil andet er bevist. Afgørelserne indeholder ofte uddrag af det til Revisornævnet 

indsendte materiale, men materialet er ikke gengivet i sin helhed. Derfor kan man som læser af en 

afgørelse ikke entydigt fastslå, hvordan Revisornævnet er kommet frem til sin afgørelse, men ofte er 

forholdene selvforklarende. Når Revisornævnet fastslår, at der ikke er handlet i overensstemmelse 

med god revisorskik, er det som hovedregel muligt at forstå, hvorfor dette er tilfældet. Som eksem-

pel herpå kan nævnes sag nr. 10/2009-S (indbragt for Revisornævnet af Politiet), hvor revisor i revi-

sionsprotokollen har omtalt et ulovligt aktionærlån, mens forholdet ikke er nævnt i årsrapporten. 

Ifølge Selskabsloven er der forbud mod udlån til direktion og aktionær, og revisor skal i påtegnin-

gen på årsrapporten, jf. Erklæringsbekendtgørelsen, afgive supplerende oplysninger om forhold, der 

er ansvarspådragende for ledelsen, Det må på den baggrund stå klart for enhver, at revisor ikke har 

handlet i overensstemmelse med god revisorskik.  

I samme sag er revisor indklaget for ikke at have udarbejdet særskilt erklæring til generalforsamlin-

gen som følge af bestyrelsens mangelfulde håndtering af formalia. Endvidere har revisor ikke udar-

bejdet tiltrædelsesprotokollat. Disse to forhold anses for at være basale elementer i en revisors ar-

bejde, og det er derfor heller ikke overraskende, at det blev konstateret, at revisor derved ikke har 

levet op til god revisorskik. 

Som et 4. punkt i sagen var revisor indklaget for en fejl i forbindelse med revisionen af tilgodeha-

vender fra salg og tjenesteydelser. Mens de 3 første punkter var klare overtrædelser af reglerne, er 

dette punkt af anderledes karakter, idet det drejer sig om omfanget af passende revisionsbevis.  Re-

visor havde ikke udsendt saldomeddelelser og kunne ikke dokumentere, at der var udført alternative 

revisionshandlinger med henblik på at afklare tilstedeværelsen . På den baggrund havde revisor 

handlet i strid med god revisorskik. Det forhold, at revisor forklarede, at han mente, det lå inden for 

en revisors almindelige kompetence at vurdere, hvad der var nødvendigt blev ikke tillagt betydning.  

På den anden side blev revisor frikendt, og havde således overholdt god revisorskik i forbindelse 

med revisionen af omsætningen. Det fremgår ikke tydeligt af sagen, hvorvidt der var fejl eller ure-

gelmæssigheder i forbindelse med indregning af omsætningen, som klager mente, revisor burde 

have fundet. Det fremgår heller ikke detaljeret, hvilke handlinger revisor har udført i relation til 

revisionen af omsætningen. Dette punkt anskueliggør ganske tydeligt, at Revisornævnets afgørelser 

bedst egner sig til at konstatere, hvad der ikke er god revisorskik. 

For de 4 punkter, hvor revisor ikke havde levet op til god revisorskik, blev revisor ikendt en bøde på 

kr. 30.000. 
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I en anden sag, sag nr. 65/2010 blev det fastslået, at revisor havde tilsidesat god revisorskik idet der 

var en fejl i beregningen af udskudt skat. Ved beregningen af den udskudte skat indgik værdien af 

de igangværende arbejder med forkert fortegn, hvorved den udskudte skat var beregnet forkert med 

kr. 400.000. Det fremgår ikke direkte af afgørelsen, men beløbet var tydeligvis væsentligt i forhold 

til kundens årsrapport. Da revisionspåtegningen ikke indeholdt forbehold for fejlen i den indregnede 

udskudte skat, havde revisor altså tilsidesat god revisorskik.  

Revisornævnets afgørelser er ikke de eneste, der er med til at præge en eventuel udvikling i god 

revisorskik. Mest oplagt er det naturligvis, når der sker ændringer i lovgivning eller standarder, men 

også vejledninger og notater fra Erhvervsstyrelsen må formodes at have betydning. For eksempel 

E&S’s notat om ”Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændre-

de markedsforhold” udgivet marts 2009. Notatet omhandler blandt andet emnerne ”going concern” 

og ”måling og oplysning om investeringsejendomme” og var afledt af finanskrisen. Selvom det i 

notatet understreges, at det ikke indeholder nye krav, og at revisor til enhver tid skal udføre sit 

hverv i overensstemmelse med samtlige standarder, også dem der ikke er nævnt i notatet, vil et så-

dant notat formentlig være med til at flytte grænsen en lille smule for, hvad der kan forventes af 

revisor.  

Endelig sker der ofte forespørgsler til Responsumudvalget om, hvorvidt revisor har efterlevet god 

revisorskik, når der indbringes erstatningssager for en domstol.  

3.3 Internationale standarder og projekter om revisionskvalitet  

International Audition and Assurance Standards Board (IAASB) er et organ under International 

Federation of Accountants (IFAC). IAASB står bag de revisionsstandarder, der anvendes i Dan-

mark.  

3.3.1 ISQC 1 og ISA 220 

Som nævnt tidligere, skal revisorer i Danmark følge de internationale standarder for revision, her-

iblandt ISQC 1 og ISA 220. Der er en nær sammenhæng mellem standarden for ”Kvalitetsstyring i 

Firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed 

samt beslægtede opgaver” (ISQC 1) og standarden for ”Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber” 

(ISA 220). 

Indledningsvist henvises der i begge standarder til, at revisor samtidig skal iagttage øvrige standar-

der og krav til blandt andet etisk adfærd. Som den eneste anden ISA standard, er der i ISQC 1 direk-
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te henvisning til ISA 220. Det forhold, at der henvises til iagttagelse af øvrige standarder, mens der 

konkret henvises til ISA 220, må tolkes derhen, at revisor skal overholde samtlige standarder, men i 

forhold til kvalitetsstyring skal ISA 220 vægtes højt.  

De to standarder kan som nævnt ikke stå alene, men er i forhold til øvrige ISA standarder mindre 

konkrete i forhold til enkelte revisionsområder og handler i højere grad om grundlæggende forhold i 

revisionsvirksomheden og revisors arbejde, der skal være på plads, for at revisor kan udføre sit ar-

bejde på tilfredsstillende vis. Nedenfor er opstillet målet med de to standarder 

 ISQC 1, afsnit 11 ISA 220, afsnit 6 

 
”Firmaets mål er at etablere og opretholde 
et kvalitetsstyringssystem, der kan give 
firmaet høj grad af sikkerhed for, at: 

”Revisors mål er at implementere kvalitets-
sikringsprocedurer på opgaveniveau, der giver 
revisor en høj grad af sikkerhed for: 

 
(a)  firmaet og dets personale overholder 

faglige standarder samt relevante krav i 
lov og øvrig regulering, og 

(a) at revisionen overholder faglige standarder 
samt relevante krav i lov og øvrig regule-
ring, og 

 
(b)  erklæringer afgivet af firmaet eller af 

opgaveansvarlige partnere er passende 
efter omstændighederne.” 
 

(b) at revisors erklæring er passende efter 
omstændighederne.” 

Som det fremgår, er målene overordnet set identisk. ISQC 1 vedrører forhold på revisionsfirma ni-

veau, mens ISA 220 kun vedrører den enkelte opgave. Det skal bemærkes, at ISQC 1 ikke kun er 

relevant for revisionsfirmaer, der leverer revisionsydelser, men finder også anvendelse, hvis firmaet 

afgiver andre erklæringer med sikkerhed samt beslægtede opgaver.  Begge standarder er bygget op 

omkring de 6 følgende hovedpunkter:  

 (a) ledelsesansvar for kvalitet  

 (b) relevante etiske krav 

 (c) accept og fortsættelse af klientforhold  

 (d) menneskelige ressourcer 

 (e) opgavens udførelse 

 (f) overvågning. 

Kilde: Frit efter ISQC 1, afsnit 16 

I det følgende beskrives hovedtrækkene i ISQC 1 for så vidt angår hvert af de 6 ovenstående punk-

ter: 

Ledelsesansvar for kvalitet omfatter et krav om, at der etableres politikker og procedurer, der sikrer, 

at ledelsen påtager sig ansvaret for at fremme en kultur, der anerkender, at kvalitet er afgørende ved 

udførelse af opgaver. En sådan kultur kan fremmes ved, at ledelsen statuerer gode eksempler. Der 
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bør samtidig fremhæves en forpligtelse til at levere kvalitet og belønninger i form af forfremmelser, 

og aflønning af personalet bør afspejle dette.  

Endvidere skal ledelsen ved uddelegering af operationelt ansvar for kvalitetsstyringssystemet sikre 

sig, at vedkommende har den fornødne erfaring og kompetence. For at kunne føre tingene ud i livet 

er det desuden et krav, at medarbejderen, der får ansvaret for kvalitetsstyringssystemet, har den for-

nødne autoritet.  

Relevante etiske krav omfatter et krav om, at der etableres politikker og procedurer der sikrer, at der 

til enhver tid leves op til relevante etiske krav som beskrevet af IFAC, herunder krav om uafhæng-

ighed. Medarbejdere skal en gang årligt afgive skriftlig bekræftelse på, at der leves op til kravene, 

og at vedkommende skal kommunikere eventuelle brud på kravene til arbejdsgiveren. Samtidig skal 

virksomheden etablere sikkerhedsforanstaltninger, der tager højde for de problemer, der kan være 

forbundet med, at det samme team varetager den samme opgave gentagne gange over et længere 

tidsrum.   

Accept og fortsættelse af klientforhold omfatter et krav om, at der etableres politikker og procedu-

rer, der sikrer, at der forud for accept af en opgave opnås høj grad af sikkerhed for, at virksomheden 

har den fornødne kompetence til at løse opgaven, og samtidig har de fornødne færdigheder, ressour-

cer og tid til at løse opgaven. I forhold hertil konkretiseres kompetencer blandt andet som  

 Kendskab til branche eller erklæringsemner  

 Erfaring med opgavetypen eller evnen til hurtigt at opnå de nødvendige færdigheder og viden 

 Adgang til eksperter 

 Adgang til kvalitetsgennemgang 

Endvidere må virksomheden have klarlagt, hvorvidt kunden har den fornødne integritet. Forhold, 

der skal overvejes, omfatter blandt andet: 

 Kendskab til kundens personkreds og disses forretningsmæssige omdømme 

 Hvorvidt kunden i upassende grad forsøger at begrænse omfanget af revisors arbejde eller at holde revi-
sorhonoraret så lavt som muligt 

 Hvorvidt klienten har været involveret i hvidvaskning eller anden kriminalitet 

 Årsag til revisorskifte 

For at opnå det fornødne kendskab kan sådanne oplysninger indhentes hos  banker, advokater eller 

andre i branchen, der måtte have kendskab til klienten.  

Samtidig skal virksomheden sikre, at kundeforholdet kan udføres i overensstemmelse med relevante 

etiske krav. Endelig er der krav om, at der etableres procedurer og politikker, der sikrer, at førnævn-
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te forhold genovervejes på eksisterende opgaver, suppleret med planer for, hvorledes situationer, 

hvor kundeforholdet af den ene eller anden grund ikke kan fortsætte, skal håndteres.  

Menneskelige ressourcer omfatter et krav om, at der etableres politikker og procedurer der sikrer, at 

opgaver udføres af kompetente medarbejdere, der har de fornødne færdigheder under hensyn til 

etiske principper, således at opgaver udføres i overensstemmelse med love og regler og dermed 

sikrer, at erklæringer, der afgives, er passende efter omstændighederne.  

Virksomheden skal sikre, at den opgaveansvarlige partner har passende kompetence, færdighed og 

autoritet, og kunden skal kende identitet på den opgaveansvarlige. Den opgaveansvarlige partner 

skal være bekendt med det tildelte ansvar.  

Af mere vejledende karakter nævner standarden en række punkter, der er relevante i forhold til virk-

somhedens HR-politikker. Heraf kan blandt andet følgende forhold fremhæves: 

 Karriereudvikling 

 Forfremmelse  

 Vederlæggelse 

Koblingen er muligvis ikke helt tydelig, men det beskrives, at effektive HR-politkker forbedrer 

virksomhedens mulighed for at udvælge de medarbejdere, der sikrer løsning af opgaverne på kom-

petent vis. Kompetencen kan opretholdes og udvikles via uddannelse, erfaring og vejledning.  

Foruden kan det for revisionsfirmaets være nødvendigt at inddrage eksterne eksperter, hvis ikke 

kompetencen er til stede blandt egne medarbejdere.  

Opgavens udførelse er umiddelbart det mest omfattende af de 6 beskrevne forhold. Under overskrif-

ten ”opgavens udførelse” angives noget af det måske mest oplagte i forhold til kvalitetsstyring:   

 ISQC 1, afsnit 32 

 
”Firmaet skal etablere politikker og procedurer, der er udformet med henblik på at opnå 
høj grad af sikkerhed for, at opgaver udføres i overensstemmelse med faglige standarder 
samt krav i relevant lov og øvrig regulering, og at firmaet eller den opgaveansvarlige part-
ner afgiver erklæringer, der er passende efter omstændighederne. Sådanne politikker og 
procedurer skal omfatte: 

 
(a)  forhold, der er relevante for at fremme konsistensen i kvaliteten af opgaveudførelsen, 

(jf. afsnit A32-A33)  

 
(b)  ansvar for tilsyn, og (jf. afsnit A34)  

 
(c) ansvar for gennemgang (jf. afsnit A35)” 
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Dette er samtidig første gang i standarden, at der nævnes noget ”konkret” omkring kvalitet. Det skal 

formentlig ikke tolkes som et forsøg på at give en definition på, hvad kvalitet er, men det understre-

ges her, at der ved udførelsen af opgaver skal indgå kvalitet. Formuleringen om at afgive erklærin-

ger, der er passende efter omstændighederne, er dog alligevel en god rettesnor i forhold til at levere 

kvalitet, og dette udtryk går ofte igen i standardens ordlyd.  

Standarden omhandler en række krav til etablering af politikker og procedurer i forhold til kvalitets-

sikringsgennemgang. En sådan gennemgang skal objektivt bedømme de vurderinger og konklusio-

ner, som opgaveteamet har foretaget. Kvalitetssikringsgennemgangen skal gennemføres før datering 

af en given erklæring, og eventuelle uenigheder mellem opgaveteamet og kvalitetssikringskontrol-

lanten skal dokumenteres og indgå i sagen. En kvalitetssikringsgennemgang er obligatorisk for revi-

sioner af regnskaber for børsnoterede selskaber og skal ligeledes, efter en konkret vurdering, foreta-

ges i sager med offentlighedens interesse eller i sager med usædvanlige risici.  

Overvågning omfatter et krav om, at der skal etableres en overvågningsproces, der sikrer, at kvali-

tetsstyringssystemets procedurer er relevante, passende og effektive. Formået med overvågningen er 

at give en vurdering af:37  

 ”overholdelse af faglige standarder samt kravene i lov og øvrig regulering 

 om kvalitetsstyringssystemet er udformet hensigtsmæssigt og implementeret effektivt 

 om firmaets kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer er passende anvendt, således at erklæringer, der 
afgives af firmaet eller de opgaveansvarlige partnere, er passende efter omstændighederne.” 

Som en del af overvågningen skal mindst en sag pr. opgaveansvarlig undergå intern kvalitetskontrol 

hvert 3. år.  

Som det fremgår af ISCQ 1, afsnit 11, der er gengivet på side 28 i denne afhandling, er det ene af 

standardens to overordnede mål, at ”firmaet og dets personale overholder faglige standarder samt 

relevante krav i lov og øvrig regulering”. De ovenfor beskrevne delelementer bidrager i høj grad til 

revisors forståelse og implementering af reglerne i egen virksomhed. Overholdelse af regler og 

standarder er en naturlig forudsætning for at afgive erklæringer, der er passende efter omstændighe-

derne og samtidig sikres den relevante dokumentation herfor.  

ISQC 1 anerkender samtidig, at der er indbygget et dilemma i revisors interesse i at tjene penge på 

at levere en revisionsydelse. I standardens afsnit A5, nævnes det, at revisionsvirksomheden skal 

fremme en intern kultur, der bygger på kvalitet. Dette omfatter ”… tilrettelæggelse af ledelsesan-

                                                 
37 ISQC 1,afsnit A64 



Indsigt i revisionskvalitet i Danmark   
 

Side 32 
   

svar, således at forretningsmæssige overvejelser ikke tilsidesætter kvaliteten af udført arbejde…”38. 

Standarden går ikke videre og opstiller ikke kriterier for, hvorledes ledelsen skal sikre, at dette krav 

overholdes.  Problemstillingen behandles ligeledes i afsnit 3.5 i denne afhandling.  

3.3.2 Revisionskvalitet ifølge FRC 

Det engelske Financial Reporting Council (FRC) er en uafhængig tilsynsmyndighed med ansvar for 

at fremme høj kvalitet i corporate governance og regnskabsprocessen for at fremme investeringer.  

FRC har tidligere arbejdet på et konkret projekt om revisionskvalitet. I 2006 udgav FRC et discus-

sion paper med titlen “Promoting audit quality”. På baggrund af de modtagne høringssvar blev der i 

2007 udgivet en rapport, der sammenfattede de modtagne svar på det første dokument. Februar 

2008 blev den foreløbige afslutning på projektet fra FRC’s side, idet man udgav ”The Audit Quality 

Framework” (AQF).  

3.3.2.1 The audit quality framework 

Selve AQF-dokumentet er forholdsvist kortfattet og har til formål at understøtte effektiv kommuni-

kation omkring revisionskvalitet blandt de, der udbyder, eller er forbruger af revision. FRC har 

formuleret følgende formål med dokumentet: 39 

”The FRC hopes that the publication of this framework will assist: 

 Companies – in evaluating audit proposals 

 Audit committees – in undertaking annual assessments of the effectiveness of external audits 

 All stakeholders – in evaluating the policies and actions taken by audit firms to ensure that high 
quality audits are performed, whether in the UK or overseas; and  

 Regulators – when undertaking and reporting on their monitoring of audit profession” 

Dokumentet har ingen ”retsvirkning”. Det vil sige, at det udelukkende er af vejledende karakter og 

skal ses som et supplement til revisionsstandarder mv.  

I indledningen nævner FRC en forhåbning om, at revisionsvirksomhederne i deres gennemsigtig-

hedsrapporter vil benytte lejligheden til at beskrive de tiltag, de gør i forhold til at opnå høj revisi-

onskvalitet med henvisning til AQF. Erhvervsstyrelsen har ikke givet tilsvarende opfordring.    

Dokumentet består, udover indledningen, af 5 punktopstillinger med indikatorer på forhold, der 

udgør drivere, der ifølge FRC, er afgørende for revisionskvalitet. De 5 drivere er: 

                                                 
38 ISCQ 1, afsnit A5, punkt b 
39 Audit Quality Framework, side 1 
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1. The culture within an audit firm 

2. The skills and personal qualities of audit partner and staff 

3. The effectiveness of the audit process 

4. The reliability and usefulness of audit reporting 

5. Factors outside the control of auditors 

I det følgende behandles de 5 drivere. De første 3 drivere er illustreret ved tabeller med angivelse af 

henvisning til de afsnit i såvel ISQC 1 og ISA 220, der omhandler de pågældende punkter.  

 

The culture within an audit firm ISQC 1 ISA 220 

The culture of an audit firm is likely to provide a positive contribution to audit quality where the leadership 

of an audit firm: 

 Creates an environment where achieving high quality is valued, invested in and re-
warded. 

A5  

 Emphasises the importance of ‘doing the right thing’ in the public interest and the effect 
of doing so on the reputation of both the firm and individual auditors. 

  

 Ensures partner and staff have sufficient time and resources to deal with difficult issues 
as they arise. 

26 (a)  

 Ensures financial considerations do not drive actions and decisions having a negative 
effect on audit quality. 

A5 (b)  

 Promotes the merits of consultation on difficult issues and supporting partners in the 
exercise of their personal judgment. 

34  

 Ensures robust systems for client acceptance and continuation 26-28  

 Fosters appraisal and reward systems for partners and staff that promote the personal 
characteristics essential to quality auditing.  

A28  

 Ensure audit quality is monitored within firms and across international networks and 
appropriate consequential action is taken. 

48-54  

Af ovenstående punkter er der kun forholdet omkring ”at gøre det rigtige” i samfundets tjeneste, der 

ikke direkte er nævnt i standarderne. Dette skal formentlig ses i lyset af, at standarderne er skrevet 

til revisorer, mens AQF i mindst lige så høj grad er stilet mod den øverste ledelse i de virksomhe-

der, der køber revisionsydelser.  
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The skills and personal qualities of audit partner and staff ISQC 1 ISA 220 

The skills and personal qualities of audit partners and staff are likely to make a positive contribution to au-

dit quality where: 

 Partners and staff understand their clients’ business and adhere to the principles underly-
ing auditing and ethical standards. 

 A11 

 Partners and staff exhibit professional skepticism in their work and are robust in dealing 
with issues identified during the audit. 

 A13 

 Staff performing detailed ‘on-site’ audit work have sufficient experience and are appro-
priately supervised by partners and managers.  

 A11 

 Partners and managers provide junior staff with appropriate ‘mentoring’ and ‘on the job’ 
training. 

 A14 

 Sufficient training is given to audit personnel in audit, accounting and industry specialist 
issues. 

 A11 

For så vidt angår det sidste punkt i ovenstående tabel, står der for eksempel ikke direkte i ISA 220, 

at det har en positiv påvirkning på revisionskvaliteten, hvis medarbejderne er tilstrækkeligt uddan-

nede. Det anføres blot, at der ved overvejelserne om opgaveteamets sammensætning kan tages hen-

syn til faktorer som ”teamets forståelse af og praktiske erfaring med revisionsopgaver af lignende 

art og kompleksitet gennem passende oplæring og deltagelse.”40 Når den planlægningsansvarlige 

skal sammensætte teamet, må han derfor finde de medarbejdere, der har de nødvendige kvalifikati-

oner eller give de medarbejdere, der er til rådighed, de nødvendige kvalifikationer. På den måde må 

det slås fast, at punktet tillige er nævnt i gældende standarder og AQF rækker på dette punkt ikke 

videre end ISA 220.  

The effectiveness of the audit process ISQC 1 ISA 220 

An audit process is likely to provide a positive contribution to audit quality where: 

 The audit methodology and tools applied to the audit are well structured and: 

 Encourage partners and managers to be actively involved in audit planning   

 Provide a framework and procedures to obtain sufficient appropriate audit evi-
dence effectively and efficiently. 

ISCQ 1  

 Require appropriate audit documentation A35  

 Provide for compliance with auditing standards without inhibiting the exercise 
of judgment 

 A13 
(ISA 200 

A23) 

 Ensure there is effective review of audit work 35 16 

                                                 
40 ISA 220, afsnit A11 
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The effectiveness of the audit process ISQC 1 ISA 220 

 Audit quality control procedures are effective, understood and applied A64  

 High quality technical support is available when the audit team requires it or encounters a 
situation it is not familiar with. 

A31 A11 

 The objectives of ethical standards are achieved, providing confidence in the integrity, 
objectivity and independence of the auditor.  

20, jf. A7 9, jf. A4 

 The collection of sufficient audit evidence is not inappropriately constrained by financial 
pressures.  

A5 (b)  

For så vidt angår den 2. bullet er der ikke anført nogen reference til ISQC 1 eller ISA 220. Forhol-

det fremgår dog af ISA 300 afsnit A4. Det kan deraf udledes, at AQF i forhold til revisionskvalitet 

ikke kun kan sammenholdes med de to føromtalte standarder, men skal ses som et bredere forsøg på 

at samle de faktorer, der har betydning for revisionskvalitet.  

Ovenfor er der ved 3. bullet angivet ISQC 1 som reference. Punktet synes at være så bredt formule-

ret fra FRC’s side, at det reelt set omfatter hele formålet med et kvalitetsstyringssystem og dermed 

anses ISQC 1 i sin helhed som den bedst egnede reference.  

For så vidt angår den 4. driver som FRC angiver (The reliability and usefulness of audit reporting), 

er det ikke på samme måde muligt at foretage direkte sammenligning med ISQC 1 og ISA 220. 

AQF nævner revisionserklæringer - der klart og utvetydigt formidler revisors konklusion på årsrap-

porten og adresserer de behov, som regnskabslæseren har, under iagttagelse af gældende love og 

regler - som en faktor der fremmer pålideligheden og anvendeligheden. Endvidere anføres, at kom-

munikation med kundens revisionsudvalg eller øverste ledelse omkring revisionens formål, revisors 

objektivitet mv. ligeledes har positiv indvirkning. Dette forhold omtales ikke i ISQC 1 og ISA 220, 

der udelukkende omtaler kommunikation i form af påtegninger, der er passende efter omstændighe-

derne. ISA 260 omhandler revisors kommunikation med ledelsen, og dette er igen et eksempel på, 

at AQF’s kvalitetsdrivere er bredt funderet.  

5. og sidste punkt (Factors outside the control of auditors) er en opsamlingskategori og har ligesom 

det foregående punkt kun i mindre grad sammenhæng til Standarderne. Her nævnes drivere, som 

virksomhedens tilgang til ledelses- og finansiel rapportering, samt revisionsprocessen som faktorer. 

Endvidere bidrager handlekraftige revisionsudvalg til revisionskvaliteten. Samtidig er aktionærer-

nes indstilling til revisionen med til at præge ledelsens holdning til samme. Endelig nævnes det, at 

offentlig regulering af revisorer med fokus på kvalitetsdrivere bidrager positivt.  



Indsigt i revisionskvalitet i Danmark   
 

Side 36 
   

FRC’s framework indeholder kun i begrænset omfang konkrete punkter, der ikke allerede er speci-

fikt angivet i revisionsstandarderne eller ISQC 1. For revisor er indholdet derfor i forvejen kendt 

stof. For den egentlige målgruppe for frameworket er der sandsynligvis tale om relevante punkter, 

der kan indgå i en diskussion om revisionskvalitet. Værdien af de enkelte faktorer er uden tvivl 

svingende og vil variere fra sag til sag, men det er under alle omstændigheder svært at konkludere, 

at der er oplistet faktorer, der ikke i et eller andet omfang er relevante i forhold til betragtninger om 

revisionskvalitet.  

3.3.3 IAASB  Project Audit Quality 

IAASB har et projekt, der i høj grad ligner FRC’s foreløbigt afsluttede projekt. Projektet blev ind-

ledt i 2009, og der har undervejs været afholdt en række møder. Emnet har blandt andet været under 

behandling på et møde i IAASB CAG. IAASB CAG er IAASB’s Consultative Advisory Group, der 

har medlemmer fra mange forskellige internationale institutioner og nationale organer. Medlem-

merne spænder ganske vidt, fra OECD til Sri Lanka Accounting and Auditing Standards Monito-

ring Board. Som grundlag for IAASB CAG’s behandling af emnet revisionskvalitet var FRC’s audit 

quality framework vedlagt som bilag til dagsordenen41. IAASB’s projekt om revisionskvalitet skal 

betragtes som en selvstændigt projekt, men det må forventes, at der er bygget videre på det funda-

ment, som FRC har skabt.  

I januar 2011 udgav IAASB et dokument ved navn ”Audit Quality, an IAASB perspective”. Doku-

mentet benævnes i visse tilfælde ”Audit Quality Thought Piece”. Dokumentet er et kort skriftligt 

oplæg, der blot skal danne grundlag for yderligere diskussioner om emnet revisionskvalitet.42  

Ifølge Audit Quality Thought Piece, kan gældende revisionsstandarder og standard for kvalitetssty-

ring (ISQC 1) ikke stå alene, når revisor skal tilrettelægge sit arbejde med henblik på at opnå høj 

kvalitet i sit arbejde: 

“It is important that the standards be recognized and understood as 
 only one of several components influencing audit quality.”43 

                                                 
41 IAASB CAG, 12-15 September 2010, agenda item P, appendix 1 
42 http://www.ifac.org/auditing-assurance/projects/audit-quality  
43 Audit quality – an IAASB perspective, side 2 
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Dokumentet giver ikke en entydig definition på, hvad revisionskvalitet er, men omhandler i stedet 

en række faktorer, der menes at have indflydelse på kvaliteten. Figuren viser, hvorledes 3 forhold, 

der alle har indbyrdes relationer, menes at påvirke revisionskvaliteten.  

 

Figur 7 ‐ Audit Quality, kilde: Audit Quality. am IAASB Perspective 

Dokumentet giver nogle eksempler på hver af de tre faktorer, der menes at have betydning for revi-

sionskvalitet.Til brug for IAASB’s møde i starten af december 2011 blev der fremlagt et udkast til 

et mere dybdegående dokument med titlen ”Audit Quality: An International Framework”. Man 

havde da indset, at ovenstående figur ikke er tilstrækkelig til at beskrive de faktorer, der har betyd-

ning for revisionskvalitet.  

Dokumentet har et bredt perspektiv og kan ifølge indledningen44 ikke anvendes til evaluering af 

kvaliteten af en konkret revisionssag. Begrundelsen herfor er, at enkeltsager i stor grad er afhængig 

af de opnåede revisionsbeviser med henblik på afdækning af risici for fejlinformationer i den kon-

krete sag og at disse baseres på revisors professionelle dømmekraft. 

I forhold til den videre behandling i denne af handling vurderes det dog, at visse af frameworkets 

elementer er anvendelige til at analysere revisionskvalitet på sagsniveau, idet flere af punkterne 

fremgår direkte af ISA 220, der vedrører kvalitetsstyring ved revision af regnskaber.  

I IAASB’s AQF er der tilføjet punkter, der i høj grad er sammenfaldende med punkterne i FRC’s 

AQF. Figuren ovenfor er stadig udgangspunktet for IAASB’s syn på revisionskvalitet, men det er 

fundet nødvendigt at uddybe med konkrete punkter, som der skal vurderes ud fra. Det er tydeligt at 

se, at der er hentet inspiration fra FRC arbejde med en kvalitetsramme.  

                                                 
44 IAASB, Audit Quality: An International Framework, side 4 pkt. 6.  
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De første fire hovedpunkter i FRC’s AQF45 er videreført næsten uændret, idet der kun i begrænset 

omfang er sket tilføjelser eller er sket omgrupperinger. Der er fundet 5 punkter, der vurderes at være 

de primære tilføjelser i forhold til FRC’s AQF. 

[1] Blandt tilføjelserne kan nævnes, at det menes at være fremmende for revisionskvaliteten, hvis 

kulturen i revisionsfirmet tillader medarbejderne nem adgang til den ansvarlige revisionspartner.  

[2] Samtidig er tilføjet en beskrivelse af, at man mener, at involvering af erfarent personale og part-

nere bidrager til højere kvalitet.  

[3] Det er endvidere tilføjet, at revisors personlige egenskaber bidrager positivt til kvaliteten, så-

fremt arbejdet udføres med integritet og i overensstemmelse med etiske regler.  

[4] Som endnu et nyt punkt er ligeledes nævnt det forhold, at revisionsvirksomhedens proces i rela-

tion til revisionen er omstillingsparat i forhold til udvikling i standarderne og myndighedernes even-

tuelle bemærkninger som følge af kvalitetskontrollen.  

[5] Slutteligt kan nævnes, at det er IAASB’s opfattelse, at det fremmer kvaliteten, hvis revisor aktivt 

inddrager datterselskabsrevisorer og den interne revision.  

De 5 nævnte punkter er ganske vist ikke de helt store tilføjelser, men ikke desto mindre er det for-

hold, der må anses at være meget relevante at inddrage i vurderingen af revisionskvaliteten.  

For så vidt angår det 5. punkt46 i FRC’s AQF, der som nævnt tidligere var en opsamlingskategori, er 

indholdet heri også indarbejdet i IAASB’s AQF, men er blot fordelt på flere forskellige afsnit. I 

IAASB’s AQF nævnes et par yderligere context faktorer med betydning for revisionskvaliteten, 

herunder kundens forretningsmetoder, adgang til IT og lignende. Disse punkter skal dog ses i lyset 

af standardens brede vinkel, der også søger at være rettet mod udviklingslande og andre lande med 

kun ringe erfaring med revision, eller hvor der ikke er entydige love og regler om for eksempel køb 

og salg af aktiver. I sådanne tilfælde vil revisor formentlig have svært ved at opnå tilstrækkeligt 

revisionsbevis, og spørgsmålene angående revisionskvalitet vil i så fald have en helt anden vinkel 

og starte på et meget lavere niveau. 

Med et mere omfangsrigt dokument er IAASB umiddelbart gået væk fra den simple opstilling i 

punktform. Som et egentligt værktøj til brug i bestyrelseslokalet er IAASB’s AQF i dets helhed 

                                                 
45 Jf. punktopstilling side 35 
46Jf. punktopstilling side 35 
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således mindre egnet end det tidligere AQF fra FRC på grund af manglende overblik. Som et sup-

plement til AQF er der udarbejdet et dokument, der afhjælper dette problem. Dokumentet er be-

nævnt ”An Alternative Framework Structure” og heri er indholdet fra det fulde dokument indarbej-

det i punktform og giver derved det ønskede overblik. AQF’en kan derved anvendes som bagved-

liggende opslagsværk til brug for forståelsen af de enkelte punkter.   

Som bilag 1 i denne afhandling er vedlagt ”An Alternative Framework Structure” som det blev 

fremlagt på IAASB’s møde i december 2011.  

Generelt set er der i IAASB’s projekt i større grad inddraget faktorer, der ikke kun vedrører forhol-

det mellem revisor og kunde. Der er således sket inddeling i 5 overordnede niveauer: 

 Engagement level 

 Firm level 

 Country level 

 National context 

 Financial reporting context 

De første 4 drivere i FRC’s framwork47 vedrører niveauerne Engagement level og Firm level. De 

underliggende 3 niveauer i ovenstående er kun overfladisk berørt i den 5. kategori i FRC’s frame-

work. Som nævnt ovenfor er der i IAASB’s dokument blot tilføjet enkelte punkter til Engagement 

og Firm Level. Den største ændring skal derfor findes i tilføjelsen af faktorer på Country Level samt 

National og Financial Reporting Context.   

Disse 3 niveauer kan overordnet betragtes som værende kontekst faktorer. Dermed menes de om-

kringliggende rammer, der har betydning for revisionsfirmaets virke og forholdet mellem revisor og 

revisionskunde.  

Financial reporting context omfatter forskellige faktorer og heraf kan fremhæves den lokale regn-

skabspraksis. Et eksempel går på, at såfremt regnskabspraksis for eksempel tillader måling af akti-

ver til dagsværdi i stedet for kostpris, stiller dette i højere grad krav til professionelle skøn fra revi-

sor (og ledelse), og derved kan revisionskvaliteten påvirkes. Jo flere valgmuligheder der er, og de-

sto mere kompleks regnskabspraksis er, desto større er risikoen for fejl og dermed trusler mod revi-

sionskvalitet.  

                                                 
47 Jf. punktopstilling side 35 
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National context omfatter faktorer, der dels kan henføres til kulturelle forhold, hvilket for eksempel 

kan være den generelle holdning til autoriteter eller revisors status i samfundet, og dels til regule-

ring af revisors virke i form af regler om erstatningsansvar, kvalitetskontrol mv.  

Country level beskriver faktorer som for eksempel uddannelses- og efteruddannelseskravene til 

revisor, regler for revisors etiske adfærd, gældende revisionsstandarder og andre regler, som revisor 

skal iagttage ved udførslen af revisionen.  

Det kan være svært at skelne mellem national context og country level, og det er som sådan også 

underordnet, hvorvidt det er muligt at skelne. Det er blot relevant at være opmærksom på, at disse 

faktorer også har en betydning ved vurderingen af forudsætningerne for, at revisor kan udføre revi-

sionskvalitet.  

I forhold til FRC’s dokument om revisionskvalitet går IAASB’s en del videre, når det kommer til 

faktorernes påvirkning af andre forhold, og især interaktionerne mellem revisorer, daglige ledelse, 

øverste ledelse, myndighed og andre interessenter belyses. Disse interaktioner har givetvis en be-

tydning, når det kommer til revisionskvalitet. Blandt andet fremhæves det, at det bidrager positivt til 

revisionskvaliteten, såfremt ledelsen aktivt indgår i dialog med revisor for at belyse de områder, der 

er forbundet med risici, samt i hvilket omfang ledelsen har afhjulpet disse risici. Endvidere fremhæ-

ves det, at revisor skal vurdere, hvorvidt der sker passende dialog mellem direktion og bestyrelsen - 

idet det ellers kan udgøre en trussel mod de interne kontrollers funktionalitet og medføre forøget 

besvigelsesrisiko.  

I forhold til afhandlingens kontekst er det relevant at fremhæve interaktionen mellem myndigheder 

og brugere af årsrapporter. Her anføres det, at myndighedernes (i Danmark repræsenteret ved Revi-

sortilsynet) offentliggørelse af rapporter om kvalitetskontrollen bidrager positivt til indsigt i revisi-

onskvalitet. Såfremt der skete rapportering om den gennemførte kvalitetskontrol på revisionsfirma-

niveau, ville dette øge detaljegraden for brugeren.48 

IAASB har ikke rangordnet faktorerne, og det er således op til den enkelte bruger at fastlægge, 

hvilke faktorer der eventuelt skal prioriteres over andre, når der indledes dialog med revisor om 

revisionskvalitet.  

                                                 
48 IAASB, Audit Quality: An International Framework, pkt. 45 
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3.3.4 Opsummering af ”An Alternative Framework Structure” 

På side 42 er der vist en opsummering af den i bilag 1vedlagte ”An Alternative Framework Structu-

re”. Som hovedregel indgår kun overskrifterne fra IAASB’s Framework i opsummeringen. Afsnit-

tene er nummereret til brug for den efterfølgende analyse.  

Tabellen skal, ligesom bilag 1, ikke læses vandret. Dermed menes, at punkterne  ”Values, Ethics 

and Attitude” og ”Reliability” ikke har en nærmere sammenhæng med ”Auditors and Management” 

end de øvrige faktorer der fremgår af tabellen for ”Engagement level”.  
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3.4 Revisionsfirmaers egen omtale af kvalitet 

For at afgøre i hvor høj grad der er fokus på kvalitet i den danske revisionsbranche, gennemgås der i 

nærværende afsnit visse udbyderes omtale af kvalitet i egne revisionsydelser. Der er taget udgangs-

punkt i Big Five’s49 hjemmesider og det, der skrives på deres hjemmesider under emnet revision. 

Indholdet på hjemmesiderne skal naturligvis ikke anses for at være en præcist billede af de respek-

tive revisionsvirksomheders tilgang og fokus på kvalitet, men hjemmesiderne kan være en potentiel 

kundes første møde med firmaet, når der ses bort fra den personlige kontakt, der måtte opstå tilfæl-

digt, og anses derfor at have en stor grad af relevans.  

PWC nævner ikke ordet kvalitet i egen omtale af deres services inden for revision og erklæringer: 

”Vi vedligeholder og udvikler løbende den viden og know-how, som du nyder godt af. Vores ar-
bejdsmetoder og værktøjer er gennemarbejdede, altid ajourførte i forhold til lovgivningskrav og 

bruges dagligt på tusindvis af revisioner, lokalt og globalt.”50 

KPMG er mere modige i deres egen omtale af kvaliteten af eget arbejde, idet man mener, at man 

leverer ydelser af højeste kvalitet: 

”I KPMG anvender vi en ensartet revisionsproces overalt i verden - baseret på kompetente medar-
bejdere og moderne IT-værktøjer – og vores omfattende kvalitetssikringssystem betyder leverancer 
af højeste kvalitet. Vi ajourfører løbende vores værktøjer og sørger for en målrettet uddannelse af 

vores medarbejdere.”51 

Deloitte uddyber heller ikke begrebet kvalitet i deres egen omtale. De forsøger dog at sælge et bud-

skab om merværdi i form af tillægsydelser: 

”Kvalitet betaler sig, og en veltilrettelagt opgave kan i betydeligt omfang være værdiskabende for 
dig og din virksomhed. Vores arbejdsmetoder betyder, at den ”gammeldags” traditionelle revisi-
ons- eller reviewopgave kun udgør en del af vores indsats. Som en integreret del af vores arbejde 

giver vi dig også værdifuld sparring med tryghed og samhørighed mellem dig som kunde og os som 
rådgiver.”52 

BDO giver, ligesom Deloitte, ikke et konkret bud på, hvad der tilfører kvalitet til en revision, men 

beskriver, at de tilfører kunden merværdi i form af tillægsydelser. 

” Vi foretager en risikobaseret revision på grundlag af BDO Internationals vejledninger, der følger 
nationale og internationale revisionsstandarder. …Vi udfører en såkaldt værdibaseret revision. Det 

                                                 
49 KPMG, Deloitte, Ernst & Young, PWC og BDO 
50 http://www.pwc.dk/da/revision/index.jhtml 
51 http://www.kpmg.com/dk/da/vores-ydelser/audit/revision/sider/revision.aspx 
52 http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/Voreslosninger/revisionogregnskab/revisorsopgaver/index.htm 
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vil sige, at vi udover den lovpligtige revision også sætter fokus på at foretage revision, der giver 
ledelsen i virksomheden værdi.”53 

Ernst & Young nævner udover efterlevelse af danske revisionsstandarder også retningslinjer for 

etisk adfærd: 

”Ernst & Young foretager løbende betydelige investeringer i viden, uddannelse og informationstek-
nologi samt i udvikling af metodeværktøjer og i et tæt samarbejde med Ernst & Young Global. Det 
betyder, at vi leverer erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver af højeste kvalitet. 

Vi udfører følgende ydelser og i overensstemmelse med Danske Revisionsstandarder samt Retnings-
linjer for revisors etiske adfærd…”54 

Såvel PWC som Ernst & Young forklarer altså på deres respektive hjemmesider, i forbindelse med 

omtalen af deres revisionsydelser, at de lever op til lovgivningskrav, hvilket alt andet lige må forud-

sættes som en selvfølge, jf. foregående kapitel, og giver dermed ikke noget reelt signal om kvalite-

ten af deres arbejde.  

KPMG og Ernst & Young mener at yde revisionsydelser af højeste kvalitet uden dog at komme 

nærmere ind på, hvad der gør deres ydelser bedre end kravet i lovgivning mv. Ingen af de 5 virk-

somheder går dybere i forhold til at opsætte kriterier, der beskriver, hvad god revisionskvalitet er.  

Der henvises i flere tilfælde til, at arbejdsmetoder, værktøjer og kvalitetsstyringssystemer bidrager 

til kvaliteten i arbejdet. I nærværende afhandling behandles kravene til kvalitetsstyringen ifølge 

revisionsstandarderne på side 27 i afsnit 3.3.1. 

Det kan sammenfattes, at de fem undersøgte revisionsvirksomheder ikke konkret omtaler kvalitet, 

udover at det synes at være lig med overholdelse af lovgivningen.  

Fraværet af målbare kvalitetskriterier, eller mere uddybende redegørelser for hvorledes revisions-

virksomhederne opfatter kvalitet gør, at potentielle kunder må træffe deres valg af revisor på bag-

grund af mere subjektive kriterier eller mængden af tillægsydelser. Såfremt dette ikke medfører et 

klart valg for kunden, vil den eneste afgørende faktor være prisen.  

Ovenstående omtale af kvalitet har mere karakter af markedsføringsmæssige fraser og det næppe 

tolkes som et forsøg på at give omverdenen et indblik i firmaets levering af revisionskvalitet. Revi-

sionsfirmaernes kommunikation om kvalitet behandles nærmere i forbindelse med analysen af gen-

nemsigtighedsrapporterne.  

                                                 
53 http://www.bdo.dk/revision-og-regnskab/private%20virksomheder/Revision-og-erklaeringer/Pages/default.aspx  
54 http://www.ey.com/DK/da/Services/Assurance/External-Audit-Services 



Indsigt i revisionskvalitet i Danmark   
 

 
Side 45 

3.5 Kvalitet over for profit i revisionsvirksomheden 

I et normalt marked svarer prisen for en revisionsopgave til det medgåede ressourceforbrug tillagt 

en passende mark-up i forhold til timelønnen for de på sagen tilknyttede medarbejdere. I teoretisk 

forstand er der samtidig ikke noget loft på, hvor mange ressourcer en revisionssag kan kræve i for-

hold til at opnå en blank revisionspåtegning.  

Når revisionskunder som følge af den økonomiske krise skærer ned på tillægsydelserne, der købes 

hos revisionsvirksomheden og forsøger at nedbringe honoraret for revision, for eksempel ved at 

sætte en revisionsopgave i udbud, vil revisionsvirksomhedernes indtjening naturligvis også komme 

under pres.  

Der foreligger i et marked, hvor prisen er en ikke uvæsentlig konkurrenceparameter, derfor et mod-

sætningsforhold mellem høj revisionskvalitet på den enkelte revisionssag og høj profit i revisions-

virksomheden.  

Når prisen for en revisionsopgave er under normalprisen, vil det medføre lavere indtjening for revi-

sionsvirksomheden, og da revisionsydelsen, som udgangspunkt er en minimumsydelse, er omfanget 

af revisors arbejde ikke mindre. Derved opstår en situation, der udgør en trussel mod kvaliteten af 

revisors arbejde. Dette er beskrevet i IFAC’s retningslinjer for revisors etiske adfærd: 

”For eksempel opstår der en egeninteressetrussel mod den professionelle kompetence og fornødne 
omhu, hvis det tilbudte honorar er så lavt, at det kan være vanskeligt at udføre opgaven i overens-

stemmelse med relevante faglige og professionelle standarder til det pågældende honorar.”55 

Revisor er forpligtet til at reagere på sådanne identificerede trusler mod den professionelle kompe-

tence og fornødne omhu.  

Der findes i Revisorlovens § 26 et forbud mod, at enkelte revisionskunder fylder for meget i forhold 

til en revisionsvirksomheds samlede omsætning. Denne bestemmelse er med til at sikre, at en revi-

sionsvirksomhed forbliver økonomiske uafhængig af enkelt-kunder. Men for den enkelte partner 

kan afhængigheden af én enkelt kunde i visse tilfælde være større. Det er derfor vigtigt, at der i re-

visionsvirksomheden er skabt en kultur og retningslinjer, der sikrer, at revisors erklæringer ikke 

påvirkes af økonomiske overvejelser hos revisor, hvilket, som nævnt tidligere, er et krav i ISQC 1.  

                                                 
55 IFAC Code of ethics, punkt 240.1 
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3.6 Måling af revisionskvalitet 

Der findes i Standarderne ikke en entydig definition på, hvad revisionskvalitet er, ligesom FRC og 

IAASB’s projekter heller ikke giver en sådan. I USA er man gået en lidt anden vej i forhold til revi-

sionskvalitet. Her har en komite ved navn Advisory Committee on the Auditing Profession (ACAP) 

i 2008 udarbejdet en større rapport til U.S. Department of the Treasury omhandlende revisionsbran-

chen i USA.  

I denne rapport var en af anbefalingerne, at man skulle opfordre Public Company Accounting Over-

sigt Borad (PCAOB) til at opstille regler om, at større revisionsfirmaer i USA skal 1) udarbejde 

gennemsigtighedsrapport i stil med den, der er krav om i EU, og 2) offentliggørelse af de nøglefak-

torer, som PCAOB vurderer til at have væsentlig betydning for revisionskvalitet.  

PCAOB Standard Advisory Group (PCAOB SAG) betragter ikke rapportens forslag om at definere 

målbare kriterier for revisionskvalitet som et aktuelt emne.56 PCAOB har altså valgt at nedprioritere 

projektet. Det fremgår af referatet af mødet i PCAOB SAG d. 9. november 2011, at man følger an-

dre organers projekter om emnet, herunder IAASB’s. Det skal i den forbindelse bemærkes, at 

IAASB ikke umiddelbart har lagt op til, at de vil komme med konkrete bud på faktorer til måling af 

revisionskvalitet. IAASB’s Audit Quality Framework fra december 2011 indeholder ikke konkrete 

bud på faktorer, der er entydigt målbare. Faktorerne kan dog i et vist omfang observeres og anven-

des i en samlet vurdering af kvaliteten af den enkelte revisor. 

Imens hverken PCAOB eller IAASB vil definere egentligt målbare kriterier, er der andre der har 

givet deres bud på, hvad det er for faktorer, der kan være indikatorer på revisionskvalitet. Bedard 

m.fl. opsummerer i deres artikel ”Audit Quality Indicators: A Status Update on Possible Public 

Disclosures and Insights from Audit Practice”57 nogle eksempler på, hvad sådanne nøglefaktorer 

kunne være. Uddrag heraf behandles i afsnit 3.6.1.  

Førend det kan diskuteres, i hvilken grad de nævnte faktorer er anvendelige til måling af revisions-

kvalitet må det fastlægges, i hvilket form de skal præsenteres. I ACAP rapporten er det anbefalet, at 

nøgletallene skal offentliggøres årligt og på revisionsfirmaniveau. Revisor har typisk ikke adgang til 

at foretage offentlig rapportering om faktiske forhold angående en enkeltstående revisionssag, og 

det synes samtidig at være at skyde over målet, at inddrage sådanne målefaktorer i det regnskab, der 

                                                 
56 PCAOB Standard Advisory Group, møde 9. november 2011 
57 Current issues in auditing, American Accounting Association, marts 2010 
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er blevet revideret. Det må derfor vurderes som værende mest hensigtsmæssigt, at disse oplysninger 

præsenteres af revisionsvirksomheden i en særskilt rapport, evt. som en del af gennemsigtigheds-

rapporten. Frekvensen er som nævnt foreslået til at være årlig. Derved vil oplysningen ikke blive 

tilgængelig i forbindelse med offentliggørelsen af klientens regnskab, og oplysningerne vil derved 

ikke blive anvendelige for investorer og andre brugere af regnskabet før på et senere tidspunkt.  

For revisionsfirmaer med mange revisionskunder vil det højst sandsynligt kun give mening at præ-

senteres faktorerne som gennemsnit pr. revisionskunde, når ikke der skal ske rapportering i umid-

delbar forlængelse af afslutning af den enkelte revisionsopgave. Det forhold, at faktorerne i så fald 

bliver præsenteret som gennemsnitsværdier medfører, ligesom den tidsmæssige forskydning, at op-

lysningerne ikke kan anvendes af eksterne interessenter til at vurdere kvaliteten af revisors arbejde 

ved analysen af et netop offentliggjort regnskab. Det vil være muligt for den øverste ledelse at stille 

krav om indsigt i disse oplysninger og på den måde kan det blive relevant for dem, der skal vurdere, 

hvorvidt revisor skal fortsætte sit hverv efter revisionens afslutning.  

Formålet med at opstille sådanne faktorer er da også, at det skal være muligt for et revisionsudvalg 

at foretage sammenligning af potentielle revisorer og dermed bidrage til at kvaliteten højnes, når 

revisor samtidig kan sammenligne sig selv med konkurrenterne.  

3.6.1 Mulige kvalitetsindikatorer 

I det følgende diskuteres med udgangspunkt i artiklen skrevet af Bedard m.fl. nogle af de mulige 

faktorer, der kunne opstilles til måling af revisionskvalitet og deres anvendelighed.  

Antallet af revisionstimer anvendt på sagerne.  

Revisorer anvender i høj grad tidsregistrering, når de udfører kundeopgaver. Derfor vil et revisions-

firma uden større tilpasninger være i stand til at oplyse om det anvendte timeforbrug på en revision. 

Som nævnt kunne man oplyse det gennemsnitlige tidsforbrug pr. sag eller lignende. Dette kan dog 

ikke stå alene, da der selvsagt er et forskelligt tidsforbrug på revisionen af forskellige kunder, da 

tidsforbruget afhænger af kompleksiteten af og risikoen ved den enkelte revisionskunde. Selskaber i 

nogle regnskabsklasser skal i en note i årsregnskabet oplyse om det samlede revisionshonorar samt 

honorar for andre ydelser fra revisoren. Denne oplysning kunne overføres til tidsforbruget, således 

at revisor kunne oplyse et vægtet gennemsnit mellem tidsforbrug på ren revision og andre ydelser til 

nuværende revisionskunder. Dette vil være i tråd med hensigterne i EU kommissionens forslag om 
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fremtidig regulering af revisorbranchen. Heri foreslås det helt at forbyde salg af andre ydelser end 

revision til eksisterende revisionskunder.  

Antal timers uddannelse  

For at bibeholde sin titel som registreret eller statsautoriseret revisor skal man jf. Revisorloven have 

et vist antal timers efteruddannelse. Dette krav må derfor antages at blive overholdt af samtlige re-

gistrerede og statsautoriserede revisorer. IAASB fremhæver i deres framework ligeledes, at viden 

og erfaring blandt partnere og øvrige medarbejdere er en god indikator for kvalitet i revisionen. Re-

visionsvirksomhedernes tidsregistrering gør, at denne målbare faktor vil være mulig at oplyse om, 

og kan med fordel indgår i en rapportering som gennemsigtighedsrapporten. Det er dog ikke en 

selvfølge, at et revisionsfirma med gennemsnitligt 80 årlige uddannelsestimer leverer højere kvalitet 

end revisionsfirmaer med gennemsnitligt 50 årlige uddannelsestimer. Det kan dog danne en kobling 

til et andet vigtigt emne i IAASB’s framework. Der nævnes i vid udstrækning, at kvalitative fakto-

rer på firmaniveau omhandler faktorer så som, at virksomheden fremmer personlige egenskaber, 

som er essentielle for revisionskvalitet. Herudover at der fremmes en kultur, hvor komplicerede 

forhold bliver konsulteret med ledende medarbejder og partnere, samt at sags-økonomi ikke er afgø-

rende for de beslutninger, der træffes.  

Forholdet mellem antal partnertimer og antallet af medarbejdertimer 

Som en kvalitativ faktor på firmaniveau nævner IAASB’s framework en tilstrækkelig medarbejder-

sammensætning på sagerne samt rettidig partnerinvolvering. Grundet timeregistreringen vil antallet 

af partnertimer være direkte målbart og derfor let at rapportere. Man skal dog nøje overveje præsen-

tationen og kategoriseringen, før det vil give mening. Det kan meget vel tænkes, at kvaliteten af 

revisionen stiger med antallet af partnertimer, men der skal ligeledes tages hensyn til, hvorvidt det 

er nødvendigt under hensyntagen til, at revisor er forpligtet til at udføre revisionen mest effektivt. 

Henset til honorarstørrelsen er en overdreven involvering af en partner derfor ikke ønskværdig. 

Nogle elementer af en revision vil ikke have større kvalitet, hvis de udføres af en partner frem for af 

en menig medarbejder. En oplysning om antal timer fordelt mellem partner og medarbejder vil, til 

trods for en pålidelig måling, ikke bidrage til en vurdering af kvaliteten, da det er meget afhængig af 

konteksten (kompleksiteten af en sag mv.). Ligeledes er det meget svært at sige noget fornuftigt, om 

hvad fordelingen skal være, for at revisionskvaliteten er høj eller modsat lav. En sådan fordeling 

kan eventuelt drøftes med revisionskunden nede på revisionssagsniveau. Det vil her blandt andre 

være op til revisionsudvalget at tage stilling til, om fordelingen er ønskværdig for dem. 
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Tidsfrist for færdiggørelse af revisionen 

IAASB nævner i deres framework korte rapporteringsfrister som en trussel mod revisionskvalitet. I 

store koncerner og også i børsnoterede virksomheder ses det ofte, at der skal foreligge reviderede 

regnskabstal kort tid efter den pågældende statusdag. Dette er en naturlig interesse, da historiske 

regnskabstal skal være relativt nye for, at de har den store nytteværdi. Især på regulerede markeder 

hvor prissætningen i langt højere grad afhænger af forventninger til fremtiden frem for historiske 

regnskabstal, vil man have en forventning om en hurtig rapportering til markedet.   

Den korte frist kan i nogle situationer give revisor visse udfordringer. Eksempelvis vil et godt revi-

sionsbevis for værdiansættelsen af et tilgodehavende være den efterfølgende betaling. I en branche, 

der eks. opererer med meget lange betalingsfrister, kan det væres vanskeligt at opnå tilstrækkeligt 

revisionsbevis for netop værdiansættelsen, da der ikke er efterfølgende betalinger at revidere ud fra. 

I revisors påtegning i årsregnskabet vil revisors påtegningsdato være den dato, hvori indtrufne begi-

venheder bør indgå i revisors overvejelser.  

Om end denne information er tilgængelig ved at sammenholde det reviderede selskabs statusdag 

med revisors påtegningsdato, vil det være mindst ligeså vanskeligt at lade dette indgå i vurderingen 

af revisionskvaliteten. Dette skyldes i høj grad, at skulle revisor ikke have opnået tilstrækkeligt re-

visionsbevis (der eventuelt, men ikke nødvendigvis skyldes den korte rapporteringsfrist), da må 

man formode, at forholdet vil indgå i revisors påtegning, sandsynligvis i form af et forbehold. Det 

vil derfor ikke være tilrådeligt at lade rapporteringsfristen indgå i vurderingen af revisionskvalite-

ten, da det vil være meget tilfældigt, om den tolkning, man anlægger, vil være tilnærmelsesvis kor-

rekt.  

3.6.2 Sammenfatning måling af revisionskvalitet 

I en branche, der lever af at udtale sig om regnskaber og andre talopgørelser, kan det virke oplagt at 

forsøge at sætte værdier på visse faktorer for derved at skabe grundlag for sammenligning på tværs 

af revisionsopgaver eller revisionsfirmaer. Henset til risikoen for overfortolkning af disse faktorer, 

risikoen for at opnåelse af en høj score, bliver målet frem for at levere reel revisionskvalitet, samt 

udfordringen omkring at opnå ensartet rapportering om disse faktorer, vurderes det dog ikke at være 

hensigtsmæssigt at foretage objektiv måling af revisionskvalitet på baggrund af de omtalte indikato-

rer.  
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3.7 Øvrige forhold 

Hvad der er revisionskvalitet er svært at definere entydigt, men det må være hovedreglen, at kvalite-

ten er omvendt proportional med omfanget af fejl begået ved udførelsen af revisionen. Samtidig kan 

det konkluderes, at jo færre fejl i det emne, der erklæres om, desto højere kvalitet har emnet for 

brugeren. Med fejl menes fejlinformation eller manglende information, der ikke er omtalt i revisors 

påtegning. Revisionens bidrag til rigtigheden af emnet er i store træk brugeren uvedkommende.  

Det forhold, at én revision kan have løftet det retvisende billede af ét erklæringsemne mere end re-

visionen af et andet emne, er ikke ensbetydende med, at førstnævnte revision har leveret bedre revi-

sionskvalitet end sidstnævnte. Dette er illustreret i nedenstående fiktive eksempel, der viser revisio-

nens bidrag til det retvisende billede i 2 forskellige sager med hvert deres udgangspunkt. Målet er 

her fastsat til, at revisor udtaler sig med 95 % sandsynlighed for, at emnet er retvisende. Det antages 

så, at der ved revisionen af de to sager afdækkes fejl i emnet, der enten korrigeres i emnet eller rap-

porteres om i revisionspåtegningen, hvorved emnet, sammen med revisionspåtegningen, i højere 

grad giver et retvisende billede. I sag 1 har revisionen ganske vist bidraget væsentlig mere til em-

nets samlede værdi i forhold til at være retvisende, men da der stadig er langt op til målet på 95 %, 

er revisionen af sag 1 af dårligere kvalitet end sag 2.  

 

Figur 9 ‐ Revisionens bidrag  til det retvisende billede (et eksempel) kilde: egen tilvirkning 

I den undersøgte litteratur er der kun i begrænset omgang fundet forsøg på entydige definitioner af, 

hvad revisionskvalitet er. En af de bedre definitioner er at finde i det materiale, der indgik på 

IAASB CAG’s møde  14.-15. september 2010: 
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“A quality audit is delivered if the audit report is independent, reliable and 
 supported by sufficient appropriate audit evidence”58  

I definitionen er der ikke nævnt noget omkring effektivitet. Dette skal formentlig ses i lyset af, at 

der i den perfekte verden er ubegrænsede midler til rådighed, når det kommer til revision. 

Revisionskunder betragter typisk revision som et erfaret gode, hvilket vil sige, at kvaliteten først 

kan vurderes, efter den er udført. Der tales i visse tilfælde om, at kvaliteten end ikke kan erfares, 

selv efter den er udført. Der bliver i så fald tale om et troværdighedsgode, hvilket forstås således, at 

brugeren må stole på, hvad leverandøren lover, og at de institutioner eller myndigheder, der føres 

tilsyn med leverandøren, er tilstrækkeligt effektive og vil afsløre eventuelle mangler.  

I en standard revisionspåtegning indgår udtrykket ”retvisende billede”. Dette udtryk er ikke hen-

sigtsmæssigt at anvende, når der skal gives en definition på revisionskvalitet. Det retvisende billede 

henviser til det emne, der erklæres om. I en revisionspåtegning i en årsrapport udtaler revisor sig 

om, hvorvidt årsrapporten i sin helhed givet et retvisende billede i forhold til virksomhedens fakti-

ske forhold. Revisionspåtegningen udtaler sig ikke om forløbet af selve revisionen, men kun om de 

konklusioner der drages på baggrund deraf. Det kan diskuteres, hvorvidt brugere af revisionspåteg-

ninger vil have gavn af at blive informeret om forløbet af revisionen og de forhold, som revisor har 

konstateret undervejs, der ikke er rapporteret om i påtegningen, men er kommunikeret til den øver-

ste ledelse på anden vis, eksempelvis i revisionsprotokollen.  

3.7.1 Investors syn på revisionskvalitet  

Der har på forhånd været en forventning om, at investor kun i begrænset omfang gør sig overvejel-

ser i forhold til revisionskvalitet. Dette er blevet bekræftet af såvel Lars Wallberg, finansdirektør i 

LD og Claus Wiinblad, aktiechef i ATP. Begge repræsenterer de institutionelle investorer og indgår 

således, som fuldtidsinvestorer, umiddelbart i den gruppe af eksterne interessenter med de bedste 

forudsætninger for at have indblik i emnet.  

Umiddelbart indgår revisionskvalitet, eller hvem der er revisor for en potentiel investering kun i 

begrænset omfang i bedømmelsen af en investering. Lars Wallberg var ikke bekendt med et eneste 

tilfælde, hvor LD havde foretaget et aktivt valg (fravalg) af en revisor frem for en anden. Indirekte 

lod han forstå, at der efter hans opfattelse var revisionsfirmaer, der var bedre end andre, idet der 

                                                 
58 IAASB CAG, agenda item P 
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efter hans vurdering burde ses på, om revisor var ”passende i forhold til en given kundes komplek-

sitet”.  

Claus Wiinblad opfattede ikke ”pløjedybden” for investor som værende tilstrækkelig dyb til at ind-

gå i overvejelser om valg eller fravalg af revisor. Efter hans opfattelse leverede alle revisorer med 

børsnoterede kunder et standardprodukt, og han vurderede, at kvaliteten af arbejdet var i orden. 

Hvis ikke dette var tilfældet, ville man høre om det.  

Begge lod forstå, at man i langt højere grad inddrager andre faktorer i overvejelserne forud for nye 

investeringer. Det kan for eksempel være ledelsens troværdighed, overensstemmelse mellem resul-

tater og tidligere udmeldte forventninger hertil. Hyppige revisorskifte ville blive betragtet som en 

faresignal ifølge Claus Wiinblad.  

Den ovennævnte mangel på engagement i forhold til revisionskvalitet skal ikke ses som et udtryk 

for, at man anser revisionen for overflødig. Revisionen har sin berettigelse og skal ses som en gar-

dering mod fremtidige svindelsager. Lars Wallberg udtrykte en generel bekymring for ”den næste 

IT Factory” og mente, at revision i høj grad er med til at forhindre sådanne sager. Samtidig lod han 

forstå, at blot fordi revisor eventuelt kunne gøres erstatningsansvarlig i én sag som for eksempel IT 

Factory, ville det ikke umiddelbart kunne tages til udtryk for kvaliteten af revisors øvrige sager.  

3.8 Delkonklusion 

En revision er udført med kvalitet, når den er udført under iagttagelse af alle relevante revisions-

standarder og god revisorskik, handlinger og skøn er passende dokumenteret, og revisionspåtegnin-

gen giver relevant og fyldestgørende omtale af revisionen og de konklusioner, der kan drages på 

baggrund heraf.  

Enhver trussel mod revisors uafhængighed er samtidig en trussel mod god revisionskvalitet. I et-

hvert normalt kundeforhold vil der være en ydelse og en modydelse. Såfremt mængden af ikke-

revisionsydelser får et uforholdsmæssigt stort niveau i forhold til revisionsydelserne, udgør det en 

trussel, forstået på den måde, at risikoen for at miste kunden og ekstraydelserne kan få indflydelse 

på, om revisionspåtegningen kommer til at indeholde modifikationer eller ej. Hvorvidt en sådan 

trussel er reel, kan generalforsamlingen have svært ved at vurdere og må i høj grad stole på, at revi-

sor til enhver tid selv forebygger sådanne trusler.  

De to projekter om revisionskvalitet, fra henholdsvis FRC og IAASB, opstiller kun i begrænset om-

fang faktorer med betydning for revisionskvalitet, der ikke allerede indgår som en del af gældende 
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standarder om kvalitetsstyring og revision. For revisionskunden og offentligheden som helhed er 

standarderne ikke nødvendigvis kendt stof. Set i det lys, kan de to projekter omkring revisionskvali-

tet anses for relevante input i forhold til vurderingen heraf. I særlig grad kan IAASB’s ”An Alterna-

tiv Framework Structure” anvendes direkte, da den indeholder en oplistning af nogle konkrete 

punkter, som kan danne grundlag for revisionskundens overvejelser i forhold til vurderingen af kva-

litet. Det er ikke muligt at konkludere, at der er faktorer som IAASB har oplistet, der ikke har be-

tydning for revisionskvalitet.  

Generelle faktorer som ”Tydeligt definerede Revisionsstandarder” og ”Revisors status i Samfundet” 

er væsentlige faktorer, når man skal bedømme de grundlæggende forudsætninger for skabelsen af 

revisionskvalitet.  

Effektiv kommunikation blandt alle parter, der er involveret i revisionen, er en naturlig forudsæt-

ning for revisionskvalitet, især kommunikationen mellem ledelsen og revisor vurderes at kunne 

påvirke denne.  

Det er af afgørende betydning for kvaliteten af en revision, at revisionspåtegningen afspejler resul-

tatet af den udførte revision og dermed de informationer, der er indsamlet under revisionen, og så-

ledes bliver et billede på samtlige relevante input i revisionen. 

3.8.1 Revisionskvalitet – en model 

I stedet for objektivt målbare kriterier, som der muligvis kunne opstilles, jævnfør afsnit 3.6 vurderes 

det mere hensigtsmæssigt at opstille faktorer eller drivere af mere kvalitativ karakter. Derved vil 

brugeren af oplysningerne selv være i stand til at bedømme og vægte værdien af de enkelte kompo-

nenter, dette sker dog på bekostning af den umiddelbart lette tilgængelighed, der ville være til ob-

jektive talværdier. Som det fremgår tidligere, er investor kun i begrænset omfang interesseret i em-

net revisionskvalitet, og kommunikation herom må således fattes i korthed for at bibeholde en even-

tuel interesse heri.  

Med udgangspunkt i opsummeringen af ”An Alternative Framework Structure” på side 42 foretages 

der i det følgende en indsnævring af de faktorer, der har betydning for revisionskvalitet til den mo-

del, der blive anvendt i afhandlingens efterfølgende kapitler.  

Der foretages ikke nærmere diskussion af hver enkelt faktor, men kun på hver hovedgruppe, idet 

større detaljegrad ikke vurderes at tjene til afhandlingens formål og i stedet blot vil skade overblik-

ket.   
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Revisionskvalitet behandles i nærværende afhandling ud fra, hvorledes denne kan observeres og 

vurderes af offentligheden i Danmark. Offentlighed er i denne sammenhæng afgrænset til også at 

være i Danmark. Dermed er punkt [12] under ”Financial Reporting Context” og punkt [10] ”Natio-

nal Context” kun i mindre grad vigtige i forhold til vurderingen af revisionskvalitet. Faktorerne un-

der disse to punkter er jo som udgangspunkt ens for alle, der observerer revisionskvalitet i Danmark 

og det må formodes, at der er kendskab hertil. For eksempel er ”respekt for autoriteter” en af de 

faktorer, der nævnes. Denne faktor har for eksempel betydning for, hvorvidt det er ”tilladt” for yng-

re medarbejdere at ”udfordre” overordnede medarbejdere i forbindelse med regnskabsmæssige pro-

blemstillinger eller lignende. Denne faktor vurderes umiddelbart at være ens for alle, men i de en-

kelte revisionsfirmaer vil der kunne være skabt forskellige kulturer. En sådan faktor vil ikke kunne 

belyses, med mindre der blev foretaget en nærmere analyse af, hvorvidt medarbejderne i ét revisi-

onsfirma har bedre mulighed for at påvirke overordnedes holdninger end i et andet. Såfremt der rent 

faktisk kunne påvises en forskel de to revisionsvirksomheder imellem, ville det være svært konsta-

tere, hvorvidt den ene grad af ”respekt for autoriter” var bedre end den anden.  

Pludselige ændringer i en af faktorerne vil dog kunne medføre ændrede krav til revisionen. For ek-

sempel vil en økonomisk krise stille krav om skærpet fokus på going concern ved revisionen, og en 

revisor, der ikke har forståelse for denne ændring af kontekst, vil have svært ved at levere kvalitet. 

Det konkluderes dog, at punkterne [10] og [12] primært er værd at inddrage i vurderingen af revisi-

onskvaliteten, såfremt denne skal ske på tværs af landegrænser, og disse indgår derfor ikke i den 

efterfølgende model. Interviewet med Lars Wallberg fra LD underbygger dette. Det er hans vurde-

ring, at der generelt er tale om god kvalitet af revisors arbejde i Danmark, og at de grundlæggende 

rammer herfor er på plads. LD foretager som udgangspunkt ikke investeringer i lande, hvor for ek-

sempel retsvæsenet ikke formodes at fungere tilfredsstillende. Deraf kan det udledes, at det ikke kan 

blive relevant at tale om revisionskvalitet, førend en sådan grundlæggende faktor er på plads.   

Punkt [11], der beskriver, hvorledes interaktionerne mellem daglige ledelse, bestyrelse og myndig-

heder har betydning for regnskabsaflæggelsen, vurderes ikke hensigtsmæssig at inddrage i modellen 

for revisionskvalitet. For så vidt angår myndighederne, vil interaktioner mellem disse og selskabs-

ledelsen som udgangspunkt være ens på tværs af revisionskunder. Det kan dog for offentligheden 

være svært at få indblik, i hvorvidt den interne kommunikation mellem daglig ledelse og bestyrelse 

fungerer hensigtsmæssigt efter selskabets forhold. På den baggrund vurderes punkt [11] ikke at væ-

re relevant at inddrage i modellen.  
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Punkterne [7], [8] og [9] under country level, omfatter en række faktorer, der ligesom det var tilfæl-

det med punkterne [10] og [12], vurderes at være stort set identiske på tværs af revisionskunder. En 

analyse på baggrund af country level faktorerne forventes ikke at kunne bidrage til vurderingen af 

revisionskvalitet i en konkret sag.  

For så vidt angår punkterne [1] og [4] er disse ligeledes fravalgt i modellen for revisionskvalitet. 

Interaktioner mellem revisorerne på den ene side og direktion, bestyrelse samt myndigheder på den 

anden side vil være intern kommunikation og dermed ikke tilgængelig for andre end de direkte in-

volverede. Punkt [1] omfatter samtidig interaktion mellem revisor og revisionskundens aktionærer 

mv. Den mest almindelige kommunikationsform er her revisionspåtegningen, men andre erklærin-

ger til generalforsamlingen eller aktionærernes mulighed for at stille spørgsmål til revisor på gene-

ralforsamlingen nævnes også om faktorer, der bidrager til revisionskvaliteten. Denne kommunikati-

on er afgørende for kvaliteten, herunder at læseren forstår, hvad der kommunikeres i for eksempel 

revisionspåtegningen, men det er samtidig et punkt, der er reguleret ned til mindste detalje via revi-

sionsstandarder, erklæringsbekendtgørelse og vejledninger.  

Punkt [3] omhandler outputtet fra ”Engagement level”, der kan deles op i to elementer: 1) rapporte-

ring til aktionærerne og 2) kommunikation med ledelsen omkring revisionen. Rapportering til akti-

onærerne er som hovedregel begrænset til revisionspåtegningen, der i langt de fleste tilfælde er ud-

arbejdet på baggrund af standardtekster. Selvom der kan være sproglige variationer fra revisions-

firma til revisionsfirma er budskabet som regel identisk. Kommunikationen omkring revisionen må 

derfor antages at være forståelig for regnskabslæseren, samt at påtegningerne er passende efter om-

stændighederne. Det kan i den forbindelse nævnes, at der pågår overvejelser om ændring af kravene 

til revisors påtegning, således at den fremover i højere grad kommer til at afspejle forløbet af revisi-

onen, herunder de identificerede risikoområder mv., dette ligger dog uden for perspektivet for denne 

afhandling. Ved eventuelle modifikationer af påtegningen vil der dog være større variationer og 

dermed større risiko for, at læseren misforstår rækkevidden af supplerende oplysninger eller forbe-

hold. Udover revisionspåtegningen kan der ske kommunikation i form af øvrige erklæringer, ek-

sempelvis en erklæring efter selskabslovens § 147 til generalforsamlingen om ledelsens manglende 

overholdelse af pligter.  

Det andet element i outputtet fra ”Engagement level”, kommunikation med ledelsen, der blandt 

andet omfatter revisionsprotokoller, management letters samt anden mundtlig og skriftlig kommu-

nikation, vil som følge af revisors tavshedspligt aldrig blive formidlet til offentligheden af revisor 
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selv. Ledelsen kan vælge af gøre kommunikationen, eller dele heraf, offentligt tilgængelig, men 

dette synes der ikke at være tradition for i Danmark. Samlet set kan outputtet under punkt [3] ikke 

anvendes til en vurdering af revisionskvalitet, idet oplysningerne ikke er tilgængelige for offentlig-

heden 

Punkt [6] omhandler outputtet fra ”Firm Level”, og indeholder to hovedpunkter: 1) gennemsigtig-

hedsrapporter generelt og 2) reaktion på intern og ekstern kvalitetskontrol. Såvel gennemsigtigheds-

rapporterne som kvalitetskontrollen behandles indgående i særskilte kapitler og benyttes samtidig 

som kilde til at analysere på øvrige forhold omkring revisionskvalitet. Disse indgår således ikke 

direkte i den opstillede model for revisionskvalitet.  

Med udgangspunkt i IAASB’s AQF vurderes det således, at det er inputfaktorerne på henholdsvis 

”Engagement Level” og ”Firm Level”, der bedst beskriver de faktorer med betydning for revisions-

kvalitet, der ikke umiddelbart kan diskvalificeres på grund af manglende adgang til informationer 

herom. Det er samtidig disse faktorer der i størst muligt omfang påvirkes af revisor. De enkelte fak-

torer, der indgår i punkt [2] og [5], er præsenteret i bilag 2 og vil blive i analyseret i forhold til revi-

sionsvirksomhedernes gennemsigtighedsrapporter, der behandles i afhandlingens kapitel 4 og i for-

hold til Revisortilsynets kvalitetskontrol, der behandles i afsnit 5.1. Resultatet af disse analyser fin-

des i afsnit 6.2 på side 109. 
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4 Gennemsigtighedsrapporter 

Revisorloven af 2008 indeholder en bestemmelse, der indholdsmæssigt skal søge at bidrage til øget 

gennemsigtighed i revisorbranchen. Jf. § 27 skal alle revisionsvirksomheder med kunder af offentlig 

interesse hvert år offentliggøre en gennemsigtighedsrapport på deres hjemmeside senest 3 måneder 

efter regnskabsårets udløb. 

4.1 Krav til gennemsigtighedsrapporter 

Rapporten skal indeholde en beskrivelse af følgende59: 

1) En beskrivelse af den juridiske struktur og ejerskab 

2) En beskrivelse af revisionsvirksomhedens ledelsesstruktur 

3) Hvis revisionsvirksomheden tilhører et netværk, en beskrivelse af netværket og dens retlige og 

strukturelle aftaler med netværket 

4) Oplysninger om grundlaget for partnernes vederlag 

5) En beskrivelse af revisionsvirksomhedens interne kvalitetsstyringssystem, herunder en angivelse 

af politikkerne for henholdsvis uafhængighed og efteruddannelse 

6) En angivelse af, hvornår den seneste kvalitetskontrol, jf. § 29 fandt sted 

7) En erklæring fra revisionsvirksomhedens øverste ledelse om, at kvalitetsstyringssystemet funge-

rer effektivt, og at uafhængighedspolitikken overholdes 

8) Regnskabsoplysninger, der viser revisionsvirksomhedens størrelse, herunder samlet omsætning 

fordelt på honorarer for revision af regnskaber, honorarer for andre erklæringsopgaver med sikker-

hed, skatterådgivning og andre ydelser 

9) En liste over virksomheder omfattet af § 21, stk. 3, for hvilke revisionsvirksomheden i det fore-

gående regnskabsår har udført opgaver efter § 1, stk. 2 

Jf. RL § 27, stk. 2 er det revisionsvirksomhedens øverste ansvarlige ledelse, der har ansvaret for 

rigtigheden af oplysningerne.   

                                                 
59 RL § 27 pkt. 1-9 
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4.2 Analyse af Big Five’s gennemsigtighedsrapporter  

Erhvervsstyrelsen har ikke offentliggjort resultater af en samlet undersøgelse ligesom der ikke fore-

findes en egentlig vejledning til eller mindstekravsbekendtgørelse om indholdet af gennemsigtig-

hedsrapporterne, med undtagelse af lovbemærkningerne til RL § 27.   

Grundlaget for høj kvalitet i indholdet må derfor antages at være en individuel vurdering, og bran-

chen har derfor selv skabt standarden på området. Jørgen Valther Hansen fortæller, at man hos 

Ernst & Young anvender en ramme, der er udarbejdet af EY Global60, så ved at læse den danske og 

eksempelvis den engelske vil der ikke være de store forskelle. Dette er dog også en afspejling af de 

faktiske forhold, da der er fælles europæisk ledelse og ejerskab. 

Det engelske Professional Oversight Board (POB) har foretaget en undersøgelse af gennemsigtig-

hedsrapporter for de største revisionsfirmaer i UK61 og har fremlagt en vurdering af indholdet og 

forslag til forbedringer.  

En anden undersøgelse har vist, at der ikke er en påviselig sammenhæng mellem omfanget af op-

lysningerne i gennemsigtighedsrapporterne og den kvalitet, der i det daglige udøves af revisions-

virksomheden62. Tesen her var, at jo højere detaljeringsgrad af oplysninger givet i gennemsigtig-

hedsrapporten om eksempelvis revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystemer jo højere kvalitet 

måtte revisionsfirmaet også have i udførelsen af revision.  

Yderligere var det selvsagt kun muligt at tillægge oplysninger, der positivt fremgik af gennemsig-

tighedsrapporterne, en betydning.  Hvis der ikke var oplysninger om kritiske forhold ved intern eller 

ekstern kvalitetskontrol, kunne disse ikke indgå i analysen, på trods af at forholdene godt kunne 

eksistere. Eksempelvis kan der godt have været kritiske bemærkninger ved en kvalitetskontrol, 

selvom det ikke fremgår af gennemsigtighedsrapporten, da det ikke er et lovkrav at oplyse resultatet 

af en kvalitetskontrol.  

De undersøgte gennemsigtighedsrapporter var derfor ikke genstand for sådanne fortolkninger, da 

man ønskede konkret målbare resultater.  

Forfatterne af nærværende kandidatafhandlinger mener, at udformningen af lovgivningen på områ-

det og som følge heraf udformningen af gennemsigtighedsrapporten besværliggør en analyse på 

                                                 
60 Internationalt samarbejde blandt Ernst & Young firmaer 
61 Transparency reporting by Auditors of Public Interest Entities – Review of mandatory reports, FRC, POB 
62 Deumes, Schelleman m.fl. ”Audit Firm Governance: Do Transparancy Reports Reveal Audit Quality ?” 
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mængden af oplysninger, da der ved udarbejdelsen af gennemsigtighedsrapporterne kan gøres man-

ge til- og fravalg, der i et vist omfang kan tegne det billede af revisionsvirksomheden, som man 

ønsker. Denne konklusion er også fremkommet ved den omtalte analyse, idet der konkluderes63: 

”Our results show, that there is variation in the extent and type of disclosures across audit firms. 
Further, we find that the level of disclosure on audit firm governance contained in audit firm trans-
parency reports is not associated with actual audit quality, based on widely used measurable out-

puts of audit quality” 

Undersøgelsen udleder herefter, at eftersom det er usandsynligt, at høj efterlevelse af revisors regel-

sæt ikke har betydning for revisionskvalitet, må konklusionen være, at både revisionsfirmaer med 

god og dårlig efterlevelse af regelsæt kan give indtryk af god kvalitet i deres gennemsigtighedsrap-

port, uden det i praksis er tilfældet. Forstyrrelsen er her, at revisionsvirksomhederne i et vist omfang 

kan give oplysninger i gennemsigtighedsrapporten, som ikke er helt korrekte, eller have bevidste 

udeladelser, der efterlader et ufuldstændigt billede.  

I efterfølgende analyse vil indholdet af rapporterne blive sammenlignet, og det undersøges, om ind-

holdet lever op til kravene i RL § 27 samt bemærkninger til loven. Modellen udformet i kapitel 

3.8.1 vil tilsvarende fungere som referenceramme. Yderligere vil det blive undersøgt, i hvilket om-

fang de danske rapporter indeholder de oplysninger, som POB anbefaler de engelske revisionsfir-

maer at medtage. Fokus vil primært være rettet mod, i hvilket omfang oplysningerne i rapporterne 

kan bistå læseren i en vurdering af kvaliteten i og af det pågældende revisionsfirma ud fra kvali-

tetsmodellen. Yderligere om revisionsfirmaet selv giver nogle indikatorer for, hvad de betragter 

som kvalitet, både i den enkelte erklæringsopgave og i revisionsfirmaet som helhed. Det er således 

ikke hensigten at rangordne de undersøgte rapporter efter mest og mindst informativ, men om der 

på et generelt plan oplyses om kvalitet eller tilnærmede indikatorer.   

Denne analyse vil tage udgangspunkt i gennemsigtighedsrapporterne for følgende danske revisions-

firmaer PWC64, BDO65, Deloitte66, KPMG67 samt Ernst & Young68. 

                                                 
63 Deumes, Schelleman m.fl. ”Audit Firm Governance: Do Transparancy Reports Reveal Audit Quality ?” side 4. 
64 2010/11 
65 2010 
66 2010/11 
67 2010 
68 2011 
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4.2.1 Beskrivelse af juridisk struktur og ejerskab 

I lovbemærkningerne til RL § 27 nr. 1 er anført, at beskrivelsen forventes at være på et overordnet 

niveau, idet oplysningerne i forvejen er kendt via de offentlige registre over revisionsvirksomheder. 

Lovbemærkningen foreslår en oplysning om ejerne fordelt på statsautoriserede, registrerede og 

godkendte revisorer. Det er således primært hensigten, at der gives oplysninger om typen af ejere, 

frem for den juridiske struktur. POB’s undersøgelse viser, at revisionsfirmaerne giver en beskrivel-

se, der lever op til minimumskravene og at der blev leveret yderligere information i form af oplys-

ning om antallet af partnere. Det nævnes, at man efterlyser tilknyttede virksomheder eller filialer i 

udlandet. POB antager, at det skyldes, at informationen ikke er relevant og ønsker i den forbindelse, 

at revisionsvirksomhederne angiver, såfremt nogle oplysninger ikke er relevante for dem.  

 PWC BDO Deloitte  Ernst & Young KPMG 

Juridisk struktur 

og ejerskab 

Aktieselskab. Ejes 

af partnerne i 

selskabet. Oplys-

ning om fordeling 

på stats.aut, reg. 

revisorer samt 

øvrige. 

Aktieselskab. Ejes 

af Holdingselskab 

der ejes af 64 aktio-

nærer, der alle 

arbejder i BDO 

Aktieselskab. Ejes 

af Holdingselskab 

der ejes af aktionæ-

rer. Fremgår ikke 

direkte om alle er 

ansat i Deloitte. 

Partnerselskab. Ejes 

af partnere i DK 

samt af et dattersel-

skab af EY Europe 

LLP. 

Partnerselskab. Ejes 

af et interessentskab. 

Interessenterne er 

alle partnere i 

KPMG.  

Figur 10 ‐ analyse af gennemsigtighedsrapporter: Juridiske struktur og ejerskab – kilde egen tilvirkning 

Det fremgår, at alle revisionsvirksomhederne har oplyst den juridiske struktur samt ejerskab. 

KMPG, Deloitte samt BDO giver ligeledes oplysninger om datterselskaber i ejerstrukturen. Om 

PWC samt Ernst & Young undlader at oplyse dette, fordi der ikke er datterselskaber, eller om det 

undlades, fordi det reelt ikke er et krav at give disse oplysninger, fremgår ikke. I dette tilfælde vil 

POB’s anbefaling til revisionsvirksomhederne om at angive, såfremt nogle oplysninger ikke er rele-

vante i deres tilfælde, være til nytte for læseren.  

I lovbemærkningen anbefales det ligeledes at oplyse om typen af ejere. PWC har som de eneste 

oplysninger om typen af aktionærer69: 

                                                 
69 PWC gennemsigtighedsrapport 
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Figur 11 ‐ Ledende medarbejdere i PWC 

Oversigten er formentlig mere tiltænkt som overblik over ledende medarbejder frem for at imøde-

komme anbefalingen om fordelingen af aktionærer, da det ikke fremgår positivt, at de 93 aktionærer 

er det fuldstændige billede. BDO nævner i sin rapport, at der er 64 aktionærer i revisionsvirksom-

heden, men ikke hvordan de fordeler sig på uddannelsesmæssig baggrund.  

Kvalitetsmodellen indeholder ikke direkte parametre, der kunne omtales i denne del af gennemsig-

tighedsrapporten. Der er indtil flere parametre tilknyttet virksomhedsniveauet, men det er internt i 

virksomheden og diverse etiske værdier mv.  

Bestemmelsen om oplysning om revisionsvirksomhedens juridiske ejerskab og struktur kan næppe 

anvendes ved vurdering af revisionskvaliteten, da bestemmelsen i sig selv ikke direkte indeholder 

nogle parametre, der driver kvalitet.  

4.2.2 Beskrivelse af ledelsesstruktur 

RL § 27 nr. 2 indeholder krav om, at revisionsvirksomheden skal oplyse om virksomhedens ledel-

sesstruktur. Det indskærpes i lovbemærkningen, at det ikke er tilstrækkeligt blot at beskrive ledel-

sesstrukturen ud fra, hvad der er anmeldt til Erhvervsstyrelsen om medlemmer af bestyrelse og di-

rektion. Beskrivelsen skal indeholde mere detaljerede oplysninger om revisionsvirksomhedens in-

terne organisation dækkende til det laveste niveau, hvor der udøves ledelsesansvar af en revisor. 

POB udtrykker i sin rapport stor tilfredshed med de respektive engelske beskrivelser på dette områ-

de, bl.a. de fyldige beskrivelser af komiteer og navne på ”keypartners”. Ligeledes fandt man, at i det 

omfang de pågældende revisionsvirksomheder havde en ledelsesstruktur på europæisk niveau, var 

dette forhold beskrevet fyldestgørende både hvad angik nationalt og regionalt niveau.  

Alle de danske gennemsigtighedsrapporter indeholder oplysninger om de interne organisationer. 

Dette synes dog primært at være på overordnet strategisk niveau. Den primære fokus i rapporterne 
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er rettet mod risikostyring samt tilkendegivelse af, at man overholder lovgivningen i relation til be-

styrelse og komiteer. Et eksempel på dette ses bl.a. i Deloitte’s gennemsigtighedsrapport:  

”Som følge af virksomhedens særlige struktur som partnerejet og –ledet virksomhed er der etable-
ret et partnerråd, der med respekt for aktieselskabslovgivningens ledelsesregler varetager partner-
kredsens interesser dels i relation til generelle partnerforhold, dels i relation til den overordnede 

udvikling og styring af Deloitte”.  

KPMG og BDO har indsat et organisationsdiagram indeholdende overblik over hvilke typer af afde-

linger, der findes i virksomheden, eks. afdeling for skat & moms, audit, advisory mv. Der bliver i 

nogle af rapporterne ligeledes nævnt navne på direktører (KPMG) og afdelingsledere (Ernst & 

Young). POB havde udtrykt tilfredshed med, at navnene på ”keypartners” blev nævnt. 

Lovbemærkningen anfører:  

”Beskrivelsen må indeholde nærmere oplysninger om revisionsvirksomhedens interne organisation 
og dække ned til det laveste niveau, hvor der fortsat ydes et egentligt ledelsesansvar af en revi-

sor”70.  

Hvad der præcist er tiltænkt af dette kan være svært at tolke, særligt den sidste del af sætningen. Det 

afhænger primært af hvordan man vil definere ledelsesansvar. Vil en medarbejder, der er den pri-

mære ansvarlige for oplæring af en elev i denne kontekst have ledelsesansvar, eller skal det mini-

mum være en revisor der er leder af et team på flere personer. BDO’s rapport indeholder en beskri-

velse af ”revionsledere” som hver især er ledere af de 9 regioner som de 30 kontorer er opdelt i. 

Dette er det laveste niveau i ledelsesstrukturen, der ses beskrevet i de 5 rapporter.  

Der er indtil flere kvalitetsindikatorer, der udspringer af ledelsen af et revisionsfirma og af reviso-

rer. Disse knytter sig dog primært til ledelseskulturen, så som at ledende medarbejdere giver mindre 

erfarne revisorer en passende oplæring mv. samt generel ”audit governance”.  

Henset til læserens umiddelbare behov, også set i forhold til den primære baggrund for bestemmel-

sen om gennemsigtighedsrapporterne, som er ”at øge gennemsigtigheden i branchen”, bidrager be-

stemmelse i RL § 27 nr. 2 ikke nævneværdigt til øget gennemsigtighed eller muligheden for at ob-

servere kvalitet. Forudsat at læseren i øvrigt ville være i stand til at drage nogle konklusioner om 

kvaliteten af arbejde leveret af en revisionsvirksomhed ud fra ledelsesstrukturen, bidrager en over-

ordnet beskrivelse af en struktur bestående af en bestyrelse, direktion og nogle stabsfunktioner dog 

ikke til denne vurdering. Lovbemærkningen åbner dog en direkte mulighed for at beskrive ledelses-

formen samt ledende revisorers ansvar, idet der anmodes om oplysninger ned til det laveste niveau, 

                                                 
70 Lovbemærkninger til RL §27 
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hvor der udøves ledelsesansvar af en revisor. Denne tråd er dog ikke taget op i nogle af de under-

søgte gennemsigtighedsrapporter, idet der her kun ses fokus på ledelsesstrukturen, som blot bliver 

en ren organisatorisk beskrivelse, og heri kan ikke læses indikatorer på revisionskvalitet ud fra de 

undersøgte frameworks. 

4.2.3 Beskrivelse af netværket og dens retlige og strukturelle aftaler med netværket 

EU’s 8. direktiv definerer et netværk som: 

” En større struktur 

 Der tager sigte på samarbejde, og som en revisor eller et netværksfirma tilhører, og  

 Som klart tager sigte på overskuds- eller omkostningsdeling eller har fælles ejerskab, kon-

trol eller ledelse, fælles kvalitetspolitik og –procedurer, en fælles forretningsstrategi, anven-

der et fælles firmanavn, eller er fælles om en betydelig del af de faglige ressourcer” 

Lovbemærkningen indeholder ud over ovenstående definition blot en anførelse af, at gennemsigtig-

hedsrapporten skal omhandle en beskrivelse af netværket og revisionsvirksomhedens retlige og 

strukturelle aftaler med netværket.  

POB’s undersøgelse viser en generel velvilje til at oplyse om de respektive netværk i relation til 

navn, juridisk from, samt størrelsen af netværket. Ligeledes hvilke organer, der er i netværket, samt 

komiteer og deres funktion. POB påpeger dog, at der i næsten alle rapporter var mangelfuld beskri-

velse af, hvilke rettigheder og forpligtelser, et medlemskab af det pågældende netværk medførte. I 

de tilfælde, hvor revisionsvirksomhederne nævner aftaler med netværket, bliver det understreget, at 

hvert enkelt firma er en selvstændig juridisk enhed, og at det centrale netværk ikke i sig selv leverer 

revisionsydelser. POB anerkender, at revisionsvirksomhedernes kan have behov for at trække klare 

linjer mellem det internationale netværk, der i sig selv ikke er en revisionsvirksomhed og de natio-

nale revisionsvirksomheder, hvorfra ydelser bliver leveret. Man mener dog ikke, at beskrivelserne i 

gennemsigtighedsrapporterne er i overensstemmelse med den måde, netværkene lader til at fungere 

i praksis og især ikke i overensstemmelse med den måde, man præsenterer det over for kunderne.  
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Figur 12 ‐ Analyse af gennemsigtighedsrapporter: Netværk  

Alle de danske revisionsvirksomheder, der er omfattet af denne analyse, er medlem af et internatio-

nalt netværk. Generelt indeholder rapporterne en beskrivelse af netværkernes juridiske struktur, 

organisering samt koordinering af diverse services. Det er i alle rapporterne gjort klart, at det inter-

nationale netværk ikke leverer ydelser til eksterne kunder, og at de danske revisionsvirksomheder er 

selvstændige enheder, der opererer i overensstemmelse med lokal lovgivning.  Som det fremgår, har 

PWC som de eneste anført en forpligtelse over for netværket. Om dette er udtryk for, at de øvrige 

revisionsfirmaer ikke har nogle forpligtelser ud over et medlemskontingent, fremgår ikke. Om ord-

lyden af lovbemærkningen ”retlige og strukturelle aftaler” er utvetydigt dækkende for en eventuel 

økonomisk forpligtelse i form af en garanti eller hæftelse, er op til individuel fortolkning. Havde 

man fra lovgivers side været meget interesseret i dette, kunne man have tilføjet økonomiske aftaler. 

I de øvrige rapporter beskrives forpligtelse ikke som rent økonomiske forpligtelser, men som for-

pligtelser til at overholde firmastandarder samt politikker og regler, hvilket umiddelbart vil være 

dækkende for at leve op til lovbestemmelserne.  

POB’s kritik omkring beskrivelserne i gennemsigtighedsrapporterne for de undersøgte engelske 

revisionsvirksomheder kan skyldes flere ting. Kritikpunktet går primært på, at man mener, at der er 

forskel på beskrivelsen i rapporten og måden, man agerer på i praksis. Forholdet er desværre ikke 

uddybet yderligere, men det må antages at ligge i forlængelse af, at revisionsvirksomhederne kraf-

tigt understreger, at deres internationale netværk ikke er en revisionsvirksomhed men blot et internt 

serviceorgan. For at kunne få et fuldt billede af sagen, skulle det suppleres med undersøgelser af 

kundernes opfattelse. Hvis en kunde eks. besøger et Deloitte kontor i Danmark, er vedkommende så 

klar over, at til trods for at Deloitte på netværksbasis har ca 170.000 medarbejdere71, så handler han 

                                                 
71 Deloitte gennemsigtighedsrapport 2010/11 
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selvstændig med den danske enhed, som juridisk og ansvarsmæssigt formentlig er helt uafhængige 

af det internationale netværk.  

Et godt billede af, hvordan et netværkssamarbejde kan betragtes, kan læses af KPMG’s gennemsig-

tighedsrapport: 

”Et firmas status som KPMG-medlem i KPMG-netværket kan bringes til ophør, hvis firmaet ikke 
har overholdt de politikker og regler, som KPMG International har vedtaget eller ikke har over-

holdt sine andre forpligtelser over for KPMG International”72 

Denne beskrivelse viser over for læseren, at for at kunne bibeholde sit medlemskab af netværket og 

yderligere retten til at bruge firmanavnet, i det her tilfælde KPMG kræver, at man opretholder de 

krævede standarder. For at kunne imødekomme POB’s ønsker, kræver det måske mere en ændring 

af adfærden over for kunder og omverden frem for ændrede beskrivelser i gennemsigtighedsrappor-

terne, som i sig selv har fyldestgørende beskrivelser af de respektive netværk. Om det i dette per-

spektiv skulle være forkert, at et dansk firma under et big 5 internationalt netværk præsenterer sig 

som et verdensomspændende firma, skal være usagt. Det er i værste fald en overfortolkning af net-

værkets omfang, og i forhold til kundens behov, som kan tænkes at omfatte internationale rådgiv-

ningsmuligheder, har man ikke lovet for meget.  

Kvalitetsmodellen indeholder ikke kvalitetsindikatorer omhandlende internationale netværk.  

4.2.4 Oplysning om grundlaget for partnernes vederlag 

Lovbemærkningen til RL § 27 nr. 4 præciserer, at det ikke er tiltænkt at beskrivelsen ikke skal om-

fatte en detaljeret gennemgang af partnernes aflønning, men at det skal ”gives på en sådan måde, at 

en udenforstående kan vurdere og forstå grundlaget for aflønningen”73. Som eksempel på hvad 

oplysningerne kan omfatte anføres74: 

 Grundlaget for fordeling af overskud 

 Eventuelle bonusprogrammer 

 Performanceaflønning 

Punkterne skal suppleres med hvilke kriterier, der holdes op mod.  

                                                 
72 PWC Gennemsigtighedsrapport 
73 Lovbemærkning til RL § 27 
74 Lovbemærkning til RL § 27 
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POB’s undersøgelse viser, at stort set alle de undersøgte revisionsvirksomheder havde leveret op-

lysninger omkring dette, herunder fremhævet nævnes nogle elementer i partneraflønningen75: 

 overskudsdeling 

 performance relateret 

 anciennitet 

Nogle revisionsvirksomheder i England havde specifikt anført, at den performance afhængige løn-

del var relateret til kvalitet og var i overensstemmelse med de etik- og uafhængighedskrav som re-

visor er underlagt. POB efterlyser nogle mere klare oplysninger, herunder hvilken vægt de forskel-

lige aflønningskriterier har, samt bekræftelse på, at partnernes aflønning ikke er afhængig at salg af 

ikke-revisionsydelser til revisionskunder. Denne efterlysning kan godt tænkes at blive et  permanent 

krav med det seneste udspil fra EU angående forbud mod salg af andre ydelser end revision til kun-

der af en vis størrelse. 

Parameter for part-

neraflønning 

PWC76 BDO Deloitte Ernst & Young77 KPMG78 

Kvalitet   x x x 

Realiserede finan-

sielle resultater 

x x x  x 

Forretningsudvikling   x x x 

Ledelsesansvar x   x x 

Operational exel-

lence 

   x  

Tildelt rolle  x     

Figur 13 ‐ Analyse af gennemsigtighedsrapporter: Partneraflønning 

                                                 
75 Professional Oversight Board. Transparency reporting by auditors of public interest entities. Review of mandatory 
reports. May 2010. 
76 Der nævnes i PWC’ s gennemsigtighedsrapport 3 elementer: Tildelt rolle i partnerskabet (responsibility income), 
hvor godt partnerne varetager deres ansvar (performance income)samt hvor godt PWC Danmark klarer sig som helhed 
(equity income). 
77 I Ernst & Young’s gennemsigtighedsrapport 2011 nævnes lederevner, levering af kvalitetsydelser, operational exel-
lence samt markedslederskab- og vækst. Markedslederskab- og vækst er antaget at omfatte samme elementer som for-
retningsudvikling ligesom ledelsesansvar og ledelsesevner antages at være tilnærmede synonymer. Der nævnes yderli-
gere faktorer, som tages i betragtning: lederskab, rolle og ansvar, langsigtet potentiale og mobilitet.  
78 I KPMG’s gennemsigtighedsrapport 2010 nævnes økonomi & kvalitet under ét. Det er i tabellen antaget at realiserede 
finansielle resultater er dækkende for det samme som økonomi. 
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Ovenstående er et skematisk overblik over de kriterier, som de danske revisionsvirksomheder angi-

ver som grundlag for partneraflønning.  

De oplysninger, som findes i BDO’s gennemsigtighedsrapport afviger fra de øvrige, idet der skelnes 

mellem to partnertyper: Aktionærer i BDO samt ansatte partnere. Der gives følgende kortfattede 

oplysninger om grundlaget79: 

”Aktionærernes vederlag fastsættes ved årets udgang med udgangspunkt i de enkelte forretningsen-

heders målopfyldelse og realiserede økonomiske resultater”. Der tilføjes ”De ansatte partnere for-

handler individuelt deres vederlag én gang årligt”. Om begge typer af partnere lever op til definiti-

onen af en partner i Revisorlovens § 27, kan ikke umiddelbart afgøres. Dog må en partner nødven-

digvis være defineret som en person, der indgår i overskudsdelingen. Uanset nuancer i definitionen 

på en partner er det tvivlsomt, om beskrivelsen er tilstrækkelig i forhold til fortolkningsbidraget i 

lovbemærkningen. Begrebet realiserede økonomiske resultater er et utvetydigt kriterium, som også 

anvendes af andre revisionsvirksomheder. Dog kan begrebet målopfyldelse næppe anerkendes som 

et kriterium, da dette mere knytter sig til vurderingsprocessen, og det netop er målene i sig selv, 

som ønskes oplyst.  

De øvrige revisionsfirmaer anvender i hovedtræk de samme kriterier for partneraflønning, hvor kri-

terier som kvalitet, økonomisk resultat samt forretningsudvikling er hyppigst forekommende. Disse 

oplysninger må antages at leve fuldt op til kravene i RL, da man har nævnt de relevante kriterier. 

Der er ikke i nogle rapporter skelnet mellem de i lovbemærkningen anvendte begreber som forde-

ling af overskud og performanceaflønning. Dette må dog antages at ligge i begreberne (økonomisk 

resultat, kvalitet mv.) og det kan i interne regnskaber være individuelt, afhængig af hvilken type af 

overskud man vil skele til, så en detaljeret beskrivelse af, hvordan overskud deles kontra, hvad der 

udbetales i performance-løn inden overskuddet gøres op, er næppe relevant.  

POB efterlyser i sin rapport oplysninger om, hvilken vægt de forskellige kriterier tillægges. I relati-

on til egentlig at kunne vurdere aflønningsformen, må det være nødvendigt at kende kriteriernes 

vægt. Hvis man forestiller sig, at et revisionsfirma nævner 3 kriterier for partneraflønning, og i øv-

rigt tilføjer, at kriterierne har en ligelig vægtning, har det næppe bidraget til øget gennemsigtighed, 

førend man ved, hvorledes kriterierne måles.  Et andet område, som POB nævner, er en bekræftelse 

fra revisionsfirmaerne om, at partneraflønningen ikke afhænger af salg af ikke-revisionsydelser til 

                                                 
79 BDO gennemsigtighedsrapport 2010. 
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eksisterende revisionskunder. Denne oplysning kan, dog uden at bidrage til nogle beregninger, give 

vished om, at der ikke anvendes aflønningsformer, som kan tænkes at påvirke uafhængigheden. 

Netop aggressive aflønningsformer i revisionsbranchen har tidligere været et større omdrejnings-

punkt i den største revisionsskandale gennem tiderne, Arthur Andersen. Forholdet er ligeledes en 

del af AQF ”Financial considerations do not drive actions and decisions that have a negative effect 

on audit quality”. Denne statement kan til en hvis grænse tolkes i flere sammenhænge, da der ud-

over partnere også kan være medarbejdere, hvis aflønning afhænger af eksempelvis sagsøkonomi. 

Der er dog ved gennemgang af gennemsigtighedsrapporterne ikke fundet en direkte bekræftelse af, 

at finansielle overvejelse ikke påvirker revisionskvaliteten i firmaerne.        

Ved at kræve, at revisionsvirksomhederne oplyser om grundlaget for partnernes aflønning, opnår 

man om ikke andet en præventiv effekt. Det er ikke sandsynligt, at et revisionsfirma vil associeres 

med aggressive incitamentsprogrammer og lignende, der kunne tænkes at påvirke kvaliteten af revi-

sionsarbejdet negativt og få folk til at betvivle revisors uafhængighed. 

4.2.5 Beskrivelse af revisionsvirksomhedens interne kvalitetsstyringssystem 

Jf. RL § 27 nr. 5 skal gennemsigtighedsrapporten indeholde en beskrivelse af revisionsvirksomhe-

dens interne kvalitetsstyringssystem.  

I lovbemærkningen fremgår det, at beskrivelsen i det mindste skal omfatte politikker og procedurer 

vedrørende visse forhold. Nedenfor fremgår en opstilling af kravene i loven samt en reference til 

kvalitetsmodellen:   

Lovbemærkningen Reference80

Ledelsens ansvar for firmaets kvalitet F1 

Etiske krav, herunder angivelse af uafhængighedspolitik E5 

Kundeaccept og fortsættelse af klientforholdet samt specifikke opgaver F6 

Menneskelige ressourcer, herunder angivelse af politik for overholdelse af den lovpligtige 

efteruddannelse 

F8+F9 

Udførelse af opgaven E11-E15 

                                                 
80 Der er anvendt forkortelser for punkterne i kvalitetsmodellen. Disse fremgår af bilag 2 
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Lovbemærkningen Reference80

Overvågning F7 

Figur 14 Analyse af gennemsigtighedsrapporter: Lovbemærkninger med reference til kvalitetsmodel 

Punkterne kendes fra opbygningen af ISQC 1 og ISA 220, der er behandlet i afsnit 3.3.1. 

Revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem kan betragtes som selve fundamentet for, at kvali-

tet kan udøves, både på firmaniveau men også sagsniveau. Derfor skal kvalitetsstyringssystemet 

være tilrettelagt på en måde, således at kvalitet kan føres ud i livet.  

Fra audit quality framework er der flere indikatorer relateret til kvalitetsstyringssystemet både på 

firm og engagement level. De mest direkte aflæses i undergruppen ”process”. POB anfører, at revi-

sionsfirmaerne generelt giver tilfredsstillende oplysninger om dette punkt og at særligt punkterne 

fra ISQC 1, intern overvågning samt firmaernes revisionsmetodik, blev udførligt beskrevet. Et min-

dre antal havde ligeledes inddraget oplysninger fra AQF eller refereret til denne. Dette oplevede 

POB som yderst brugbart i de fleste tilfælde, og fremhævede særligt det positive i, at nogle firmaer 

anerkender og oplyser om faktorer uden for firmaernes kontrol, der kan påvirke revisionskvaliteten. 

POB mener dog overordnet, at det fortsat er svært at adskille firmaerne fra hinanden ud fra oplys-

ninger om kvalitetsstyringssystem og intern kontrol og opfordrer til, at man oplyser nogle objektive 

målinger af effektiviteten af revisionsvirksomhedens systemer. Det foreslås udført gennem anførel-

se af nogle key performance indicators og efterfølgende en oplysning om firmaernes egen vurdering 

af, hvorledes man har efterlevet disse mål.  

Som læser af disse rapporter må man have en klar forventning om, at alle revisionsfirmaerne har et 

effektivt fungerende kvalitetsstyringssystem. Man kan omvendt udlede, at hvis ikke det var tilfæl-

det, og firmaerne var opmærksomme på dette, ville man naturligvis sørge for at det blev ændret, 

indtil man var tilfreds. Ligeledes har virksomhedens kvalitetsstyringssystem være et fokusområde 

ved den eksterne kvalitetskontrol, og der er er givet store bøder i Revisornævnet til revisionsvirk-

somheder, der ikke havde implementeret og anvendt et kvalitetsstyringssystem. Man kan derfor 

have en berettiget forventning om, at kvalitetsstyringen i de 5 største revisionsvirksomheder i hvert 

fald er implementeret. Om det anvendes tilstrækkeligt bliver stikprøvevist efterprøvet af den ekster-

ne kvalitetskontrol.  

En gennemsigtighedsrapport, der positivt skiller sig ud, må være en, der har flyttet sig ud over lo-

vens grundlæggende krav ved ikke blot at ”gengive” overskrifterne fra ISQC 1, og må derfor be-
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tragtes som mest informativ. Som nævnt indledningsvist i dette kapitel, er de fleste i stand til at op-

lyse om effektive kvalitetsstyringssystemer og revisionsmetodikker. Den mest interessante informa-

tion må derfor være objektive målekriterier for den interne efterlevelse af kvalitetsstyringssyste-

merne samt ledelsens vurdering af efterlevelsen.  

De undersøgte gennemsigtighedsrapporter indeholder alle information, som sikrer overholdelse af 

lovens minimumkrav. Således er mange informationer relativt ensartede om end detaljeringsgraden 

varierer på flere områder, dog uden at informationsværdien / konklusionen bliver en anden. Eksem-

pelvis nævner alle revisionsfirmaerne naturligvis, at de har systemer, der sikrer, at der foretages en 

tilstrækkelig kunde- / opgaveaccept. En beskrivelse af detaljerne omkring dette er dog næppe til 

mere nytte for læseren end blot en statement omkring, at systemerne sikrer, at der foretages kunde- / 

opgaveaccept.  

Det, der synes mest interessant ved den interne kvalitetskontrol, ud over at den naturligvis foreta-

ges, er udvælgelseskriterierne, samt hvorledes resultaterne evalueres af ledelsen og de sagsansvarli-

ge, herunder politikker for at sikre løbende forbedringer, samt resultaterne af den interne kvalitets-

kontrol.  

 PWC BDO Deloitte Ernst & Young KPMG 

Beskrivelse af intern 

kvalitetskontrol 

Årlig kontrol. 

Alle partnere 

kontrolleres min 

hvert 3. år. 

Hvert år. Kontrol pr. 

kontor. Der kontrol-

lers således at flere 

opgavetyper bliver 

afdækket  

Hvert år for 1/3 

af partnere, 

således at alle 

undergår kon-

trol min. hvert 

3. år 

Hvert år. Risikoba-

seret tilgang. Vægt 

på komplekse og af 

offentlig interesse 

og børsnoterede. 

Hvert år. 

Resultat af kontrollen NA NA NA NA ”Resultatet af 

KPMG’s QPR har 

i 2010 været 

tilfredsstillende.  

Figur 15 ‐ Intern kvalitetskontrol 

Hvad angår resultatet af den interne kvalitetskontrol oplyser kun ét firma om dette, idet KPMG an-

fører ”KPMG’s QPR81 har i 2010 været tilfredsstillende”. Denne positive tilkendegivelse er en ud-

mærket information for læseren, om end resultatet på et mere detaljeret niveau kunne være ønske-

                                                 
81 Quality Performance review 
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ligt, eventuelt i form af antallet af undersøgte sager, samt antal af disse som blev entydigt godkendt. 

Herved vil læseren selv kunne vurdere, hvordan ”tilfredsstillende” blev tolket af ledelsen. 

Jørgen Valther Hansen er spurgt til, hvorfor mange ikke oplyser resultatet af den interne kvalitets-

kontrol, og han udtaler, at mange fravælger det, da det danner præcedens ved den fremtidige rappor-

tering. Det vil sige, at det ikke er hensigtsmæssigt at medtage informationen ét år, for derefter sene-

re hen at udelade dette. Man skal derfor være forberedt på at offentliggøre resultaterne konsekvent. 

En af de væsentlige problemstillinger er, at den interne kvalitetskontrol på flere måder kan være 

mere kritisk end den eksterne. Således vil den interne fokusere mere på anvendelse af det enkelte 

firmaers detaljerede revisionsmetodik, -værktøjer og politikker i tillæg til revisionsstandarder og 

lovgivning. Dermed kan resultaterne fremtræde mere kritiske for en udenforstående modtager.  

Mens der ikke i gennemsigtighedsrapporterne indgår resultater fra eller operationelle kontrolaktivi-

teter, er der flere eksempler på, hvordan den interne kvalitetskontrol bliver brugt konstruktivt, her 

fra PWC: 

”PWC evaluerer løbende input fra sådanne formelle programmer samt fra en lang række uformelle 
kilder i de fortsatte bestræbelser på at forbedre vores politikker og procedurer og for konstant at 

udvikle kvalitet i vores arbejde”82 

Den interne kvalitetskontrol er ligeledes en del af kvalitetsmodellen på firmaniveau: 

”Audit quality is monitored and approproate consequential action is taken.”jf. punkt F7 

Dette giver læseren nyttig information omkring den interne kvalitetskontrol, i det den ikke blot 

fremstår som en proforma handling, der er til for at tilfredsstille Revisortilsynet.  

Et områder, der i alle rapporterne var tydeligt tilstede, var beskrivelse af systemer, der sikrer uaf-

hængighed. Dette er et område, der er fundamentalt for revisors virke og således et ufravigeligt krav 

i alle erklæringer med høj grad af sikkerhed. Forholdet er også direkte nævnt i kvalitetsmodellen 

”The engagement team is independent” jf. punkt E5. Revisionsvirksomhedernes fokus ved beskri-

velse af uafhængighedsforanstaltningerne er lagt på at signalere, at uafhængigheden gælder interna-

tionalt f.eks. ved systemer internt i virksomheden, som registrerer alle børsnoterede virksomheder 

og kunder af offentlig interesse således, at man ikke påtager sig opgaver som gør, at uafhængighe-

den kan betvivles. Eksempelvis er gælder for amerikanske børsnoterede virksomheder en stringent 

opdeling mellem revision og regnskabsmæssig assistance, og ved en tilstrækkelig intern registrering 

                                                 
82 PWC gennemsigtighedsrapport 2010/11 
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i revisionsvirksomheden sikrer man, at den danske afdeling af eks. PWC ikke udfører opgaver for 

datterselskaber af den amerikanske virksomhed, som kompromitterer uafhængigheden globalt set. 

Som det er tilfældet med de fleste oplysningskrav i gennemsigtighedsrapporten, kan en læser ikke 

forvente oplysninger om, at systemerne ikke er effektivt, da man i modsat fald ville sørger for, at 

forholdet blev forbedret.  

4.2.6  Angivelse af hvornår den seneste kvalitetskontrol fandt sted 

I lovbemærkningen til RL § 27 nr. 6 er blot anført at:83 

”Efter nr. 6 skal revisionsvirksomheden oplyse, hvornår den seneste lovpligtige kvalitetskontrol 

fandt sted. Det vil her være tilstrækkeligt at angive kontrolåret.” 

Bestemmelsen ligger op til, at relativt få oplysninger vil være acceptabelt, og indeholder ikke et 

krav om at revisionsvirksomheden skal oplyse om resultatet af kvalitetskontrollen. Det er dog set, at 

myndighederne fører kontrol med oplysningerne i gennemsigtighedsrapporterne, se afsnit 5.3. 

POB har i deres undersøgelse fundet, at kun få af de undersøgte revisionsvirksomheder havde givet 

oplysninger om resultatet af den eksterne kvalitetskontrol, og endnu færre havde forklaret, hvilket 

tiltag man havde foretaget for at imødekomme de forhold, det eksterne tilsyn havde påpeget.  Det er 

POB’s opfattelse, at de revisionsvirksomheder, der havde givet disse yderligere ikke lovpligtige 

oplysninger, leverede et mere fyldestgørende billede.  Derimod fraråder POB revisionsvirksomhe-

derne kun at inddrage positive dele af en rapporten fra kvalitetskontrollen, da man anser dette for 

upassende i en gennemsigtighedsrapport. 

Ekstern kvalitets-

kontrol 

PWC BDO Deloitte Ernst & Young KPMG 

Seneste kvalitets-

kontrol 

2010 2009 2010 2010 2009 

Oplysning om resul-

tat 

”Uden kritiske 

bemærkninger” 

Erklæringer uden 

forbehold og sup-

plerende oplysnin-

ger. 

Erklæringer uden 

forbehold og sup-

plerende oplysnin-

ger. 

Oplyses ikke Erklæring uden 

forbehold og sup-

plerende oplysnin-

ger. 

Figur 16 ‐ Analyse af gennemsigtighedsrapporter: Ekstern kvalitetskontrol 

                                                 
83 Lovbemærkning til RL § 27 
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Alle revisionsvirksomhederne oplyser, hvornår den seneste kvalitetskontrol har fundet sted. 3 væl-

ger at offentliggøre resultatet af kvalitetskontrollantens erklæring i form af om den indeholder for-

behold eller supplerende oplysninger. Ernst & Young oplyser ikke resultatet af kvalitetskontrollen, 

mens PWC skriver:84 

”PWC var i efteråret 2010 udtaget til Revisortilsynets lovpligtige kvalitetskontrol, hvilket resultere-

de i en godkendelse af firmaets kvalitetsstyringssystemer uden kritiske bemærkninger” 

Hvordan en godkendelse uden kritiske bemærkninger skal opfattes, er i høj grad overladt til den 

enkelte læser. Om en bemærkning er kritisk, kan formentlig ligeledes bero på en subjektiv vurde-

ring. Der vil nok være bred enighed om, at et forbehold i en erklæring er kritisk, mens en supple-

rende oplysning om eks. ukorrekt arkivering ikke nødvendigvis vil blive opfattet som værende kri-

tisk. 

Et forhold, som POB efterspurgte blandt de engelske revisionsvirksomheder, var som nævnt en be-

skrivelse af, hvad man gjorde for at imødekomme kvalitetskontrollens anbefalinger. Blandt de dan-

ske revisionsvirksomheder nævner både PWC og KPMG, at rapporten fra Revisortilsynet indeholdt 

anbefalinger til forbedringer af kvalitetsstyringssystemet, som man enten er ved at implementere, 

eller allerede har implementeret.  

Den eksterne kvalitetskontrol under revisortilsynet er fundamental i relation til muligheden for 

åbenhed om kvalitet i branchen. Kvaliteten af og i revisionsvirksomheden må antages at være 

blandt de vigtigste kriterier for kunder, der skal vælge en revisor. Bestemmelsen i RL om offentlig-

gørelse af tidspunktet for den seneste kvalitetskontrol bidrager ikke til vurdering af kvaliteten. Det 

er ret åbenlyst, at det er resultatet af denne, der kan bidrage til en individuel vurdering. Ved grovere 

overtrædelser vil revisor eller revisionsvirksomheden blive indklaget til Revisornævnet, og afgørel-

sen vil blive offentliggjort på Revisornævnets hjemmeside. Derimod kan oplysninger om, at Revi-

sortilsynet har foreslået forbedringer, som efterfølgende er blevet implementeret, være nyttige op-

lysninger i relation til at vurdere kvaliteten af revisionsvirksomheden og bidrager ligeledes til mere 

åbenhed samt signalere villighed til løbende forbedringer. Der er i FSR Danske Revisorers kvali-

tetsgruppe drøftelser om, at medlemmer af foreningen fælles skal vedtage, at offentliggøre resultatet 

af kvalitetskontrollen i gennemsigtighedsrapporten85. Dette er jf. Birgitte Hove et naturligt aspekt i 

                                                 
84 PWC gennemsigtighedsrapport 2010/11 
85 Telefoninterview med Birgitte Hove FSR. 
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den ansvarlighed man ønsker fra medlemmerne. Det forventes at have en præventiv effekt skulle 

det bliver effektueret. 

4.2.7 Erklæring om kvalitetsstyringssystemet  

Jf. RL § 27 stk. 7 skal den øverste ledelse i revisionsfirmaet afgive en erklæring om, at kvalitetssy-

stemet fungerer effektivt. Som det også fremgår af lovbemærkningen, er uafhængighedspolitikken 

en del af kvalitetsstyringen og må derfor antages at fungere, såfremt revisionsfirmaet har konklude-

ret, at kvalitetsstyringssystemet er effektivt. 

I lovbemærkningen lægges der vægt på, at den afgivne erklæring, såfremt den af offentligheden skal 

tillægges værdi, ikke må være for gammel. Dette er defineret som maksimalt ét år. Ligeledes anfø-

res det, at erklæringen bør dateres, så brugeren kan vurdere aktualiteten. Slutteligt anføres, at nav-

nene på medlemmerne af den øverste ledelse skal fremgå af erklæringen.   

POB har i sin rapport behandlet kravet om erklæringen i sammenhæng med revisionsfirmaernes 

beskrivelse af deres kvalitetsstyringssystem. Der har i rapporten ikke været bemærkninger til ud-

formningen eller dateringen af erklæringen om kvalitetsstyringssystemet og uafhængighedspolitik-

ker i de undersøgte engelske revisionsvirksomheders gennemsigtighedsrapport.  

Overordnet set må denne bestemmelse antages at være en ren formalitet at opfylde, og det kan også 

være årsagen til, at POB ikke omtaler netop erklæringen. En læser af rapporterne vil derfor heller 

ikke nærlæse erklæringerne for eventuelt at kunne tolke svagheder eller lignende i kvalitetsstyrings-

systemet, medmindre erklæringer direkte anfører dette, hvilket næppe vil være tilfældet. Det er der-

for ret overraskende, at undersøgelsen har vist markante forskelle i udformningen af ”erklæringen” i 

de undersøgte gennemsigtighedsrapporter.  

Erklæring om kvalitets-

styringssystemet 

PWC BDO Deloitte  Ernst & 

Young 

KPMG 

 Erklæring uden 

konklusion 

Udtalelse fra 

bestyrelsen 

Tilnærmet 

erklæring fra 

bestyrelsen 

Konklusion fra 

ledelsen 

Erklæring fra 

direktionen 

Figur 17 ‐ Analyse af gennemsigtighedsrapporter: erklæring om kvalitetssystemer 

KMPG har som de eneste valgt at opfylde bestemmelsen ved afgivelse af en erklæring i traditionel 

forstand ved at anvende dele af erklæringsbekendtgørelsens metodik. Ved afgivelse af denne type af 

erklæring eksisterer der ikke det normale ”trepartsforhold”, da der som sådan ikke er en uafhængig 
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revisor, der underskriver erklæringen. KPMG vælger dog en tilnærmet model i det man identificerer 

at direktionen i KPMG er den ansvarlige part. Ligeledes omtales der en usikkerhed, dog ikke i for-

bindelse med erklæringsafgivelsen men ved selve emnet, der er kvalitetsstyringssystemet86:  

”Et effektivt kvalitetsstyringssystem er ikke en garanti og kan ikke eliminere risikoen for, at afgivne 
erklæringer på regnskaber og anden rapportering til offentligheden ikke indeholder væsentlige fejl. 
Men kvalitetsstyringssystemet giver en højere grad af sikkerhed for et retvisende billede af afgivne 

erklæringer.” 

Erklæringen afsluttes ligeledes med en konklusion:87 

”Det er vores opfattelse, at kvalitetssystemet fungerer effektivt, og at retningslinjerne for uafhæng-
ighed overholdes” 

Erklæringen er dateret og underskrevet af direktionen.  

De øvrige erklæringer/udtalelser forekommer i følgende udformning: 

BDO:  

”Udtalelse fra bestyrelsen: Som øverste ansvarlige ledelse har bestyrelsen vurderet, at BDO’s kva-
litetsstyringssystem, således som det er beskrevet ovenfor, fungerer effektivt, og at uafhængigheds-

politikkerne overholdes” 

Deloitte: 

”Erklæring om kvalitetsstyringssystemet og uafhængighedspolitikken: Bestyrelsen for Deloitte 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er overbevist om, at Deloittes kvalitetsstyringssystem funge-

rer effektivt, og at politikkerne for uafhængighed overholdes” 

PWC har et afsnit i gennemsigtighedsrapporten med overskriften ”Erklæring om kvalitetsstyrings-

systemet og uafhængighedspolitikken”. I afsnittet beskrives revisionsvirksomhedens ansvar for at 

implementere et effektivt kvalitetsstyringssystem mv. Afsnittet indeholder dog ikke en konklusion. 

Omtalen af kvalitetsstyringssystemet fortsættes i det følgende afsnit, som anfører, at kvalitetssty-

ringssystemet er blevet godkendt af revisortilsynet.  

Ernst & Young: 

”…. Giver Ernst & Young Danmark et grundlag for at konkludere, at vores interne kvalitetssty-
ringssystem er hensigtsmæssigt tilrettelagt og fungerer effektivt” 

                                                 
86 KPMG Gennemsigtighedsrapport s. 16 
87 KPMG Gennemsigtighedsrapport s. 16 
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Ovenstående giver et billede af, at der er større forskelle i udformningen af ”erklæringen”. BDO 

vælger at give en udtalelse og ikke en erklæring. Om det er et bevidst valg vides ikke, men det må 

forventes, at en udtalelse tillægges lavere værdi end en egentlig erklæring. Ernst & Young’s tilnær-

mede erklæring er ligeledes ikke tydeliggjort, idet den fremkommer som en indskudt bemærkning i 

forlængelse af en beskrivelse om intern kvalitetskontrol.  

Som nævnt indledningsvist kan en erklæring fra den øverste ledelse om kvalitetsstyringssystemets 

effektivitet virke som en formalitet, idet man vanskeligt kan forestille sig, at ledelsen i en gennem-

sigtighedsrapport vil udtrykke kritik af eget system. I modsat fald vil man forinden have håndteret 

eventuelle brister i systemet, således at det igen er effektivt. På den baggrund er det en smule over-

raskende, at der er så store forskelle i den måde, hvorpå man kommunikerer erklæringen og i flere 

tilfælde ikke afgiver en egentlig erklæring. Det er næppe grundet en modvilje, men i relation til at 

kommunikere med læseren og give et indtryk af, at den øverste ledelse står inde for kvalitetssty-

ringssystemet, bør denne erklæring fremgå mere tydelig, og som lovbemærkningerne ligeledes fore-

skriver, indeholde navne på medlemmerne (om end de ofte er nævnt andetsteds i rapporterne) samt 

en datering af erklæringen. Dette vil være et tydeligt kvalitetsstempel af egne systemer, da en un-

derskrevet erklæring vil tillægges mere værdi end eksempelvis en udtalelse.    

4.2.8 Regnskabsoplysninger 

Jf. RL § 27 nr. 8 skal revisionsvirksomheden oplyse den samlede omsætning fordelt på honorarer 

for revision af regnskaber, honorarer for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, skatterådgivning 

og andre ydelser. I lovbemærkningerne er der ikke anført nogen forklarende tekst, da lovens ordlyd 

er relativt selvforklarende. Der er dog anført, at man kan se udfordringer i relation til afgrænsninger 

ved skatterådgivning. Afgrænsningsproblemet består i assistance til kunder ved skattespørgsmål, da 

det skal afgøres, hvorvidt det relaterer sig til revisionen, eller om det er separat skatterådgivning.   

POB’s undersøgelse viser, at langt de fleste revisionsvirksomheder efter POB’s mening ikke efter-

kom kravene. Nogle havde ikke oplyst omsætningstallene, mens andre blot havde henvist til års-

regnskabet. POB gør i den forbindelse opmærksom på, at gennemsigtighedsrapporten skal betragtes 

som et stand-alone dokument, og alle oplysningerne skal således fremgå af rapporten.  Der efter-

spørges fra POB’s side især oplysninger omkring følgende88: 

 ikke-revisionsydelser til revisionskunder 

                                                 
88 POB – Transparency report by auditors of public interest entities, review of mandatory reports 
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 ikke-revisionsydelser til ikke revisionskunder 

Især oplysninger omkring ikke-revisionsydelser til revisionskunder ønsker POB, at revisionsvirk-

somhederne oplyser. Det fremgår ikke af Revisorloven, at den slags oplysninger er lovpligtige, så 

det kan ikke forventes, at de danske revisionsfirmaer oplyser om dette. Oplysningerne kan dog i et 

fremtidsperspektiv vise sig at være meget relevante, da EU-kommissionens anbefalinger til fremti-

dens regulering med revisionsvirksomheder indeholder forslag om at forbyde revisionsvirksomhe-

derne at levere netop ikke-revisionsydelser til revisionskunder.  

Nettoomsætning PWC BDO Deloitte

Ernst & 

Young KPMG

  T.kr 

Andel i 

% T.kr

Andel i 

% T.kr

Andel i 

% T.kr

Andel 

i % T.kr

Andel 

i %

Lovpligtig revision  694.413  41%  225.000  33%  789.000 35%  333.799  54%  684.000  48%

Andre erklæringer 

med sikkerhed  38.336  2%  11.000  2%  180.000  8%  12.637  2%  93.000  7%

Skattemæssig 

rådgivning  238.337  14%  60.000  9%  293.000  13%  149.112  24%  331.000  23%

Andre ikke erklæ-

ringsydelser  604.671  36%  380.000  56%  993.000  44%  121.560  20%  303.000  21%

Udlæg  98.948  6%  -    

I alt  1.674.705     676.000     2.255.000     617.108     1.411.000    

Figur 18 ‐ Analyse af gennemsigtighedsrapporter: regnskabsoplysninger 

Det ses af tabellen, at revisionsvirksomhederne i Danmark leverer samme regnskabsoplysninger. 

Der er dog anvendt enten begrebet lovpligtig revision eller revision af regnskaber. Dette er dog 

sammendraget i tabellen. Det mest interessante tal er den lovpligtige revision, idet denne må betrag-

tes som kernekompetencen i en revisionsvirksomhed. Det er derfor værd at bemærke, at det kun 

udgør 54% i Ernst & Young (som det højeste), mens det i BDO er helt nede på 33%. I forlængelse 

af en interessents vurdering af revisionsvirksomheden på baggrund af disse tal, mangler der, som 

POB ligeledes nævner i sin rapport, fordelingen af andre ydelser end revision til nuværende revisi-

onskunder. Altså den mængde, som potentielt kan tænkes at udgå, skulle EU kommissionen komme 

igennem med deres forslag. Mængden er samtidig et udtryk for omfanget af ydelser, der kan true 

uafhængigheden på revisionssager. Revisionskundernes behov for andre ydelser end revision vil, 
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som følge af en regelændring dog ikke forsvinde. Man kan tænke sig, at en revisionskunde blot vil 

anvende en af de øvrige revisionsvirksomheder til andre ydelser.  

Der er i kvalitetsmodellen ikke anført faktorer, der relaterer sig til fordelingen af omsætningen ud-

over, hvad der måtte relatere sig til revisors uafhængighed.   

4.2.9 Liste over virksomheder omfattet af RL § 21, stk. 3 

Alle de 5 undersøgte gennemsigtighedsrapporter indeholdt lister over kunder af offentlig interesse.  

4.2.10 Revisionsvirksomhedernes omtale af kvalitet eller tilnærmet parameter 

Revisorlovens § 27 indeholder for de fleste punkters vedkommende nogle klart definerede oplys-

ninger, som skal indgå i gennemsigtighedsrapporten. Loven efterlader muligheden for at komme 

relativt ”let” gennem oplysningerne, idet man ved at anlægge en minimumsbetragtning kan give 

oplysninger, der reelt ikke har den store informationsværdi. Der skal således ikke ret meget til at 

overholde lovtekstens ordlyd. POB’s undersøgelse konkluderer, at rapporterne generelt havde et 

højere niveau end tidligere år, men at meget få rapporter levede op til alle kravene. Det fremhæves 

særligt, at revisionsvirksomhederne har haft beskrivelser af høj kvalitet omhandlende intern kontrol 

og andre systemer. POB efterlyser dog målbare indikatorer på revisionsvirksomhedens performance 

i forhold til de interne kontroller, såkaldte KPI’er89. POB noterer, at mange ligeledes har nævnt re-

visionskvalitet, men der var ikke tegn på, at nogle prøvede at positionere sig selv i forhold til dette.  

Revisorloven indeholder ikke krav om at nævne revisionskvalitet og om, hvordan den enkelte revi-

sionsvirksomhed måler sig selv i denne sammenhæng. Der er dog i de 5 undersøgte gennemsigtig-

hedsrapporter set eksempler på tilnærmede kvalitetsparametre, som vil blive analyseret nærmere 

nedenfor. 

Et af de klareste eksempler på en målbar faktor ses i PWC’s gennemsigtighedsrapport. Under over-

skriften ”kvalitet i vores ydelser” nævnes, at PWC fra tid til anden bliver inddraget som part i er-

statningssager. Det nævnes endvidere, at antallet af erstatningssager, som PWC inddrages i, er rela-

tivt beskedent målt i forhold til kompleksiteten såvel som mængden af opgaver, der løses for kun-

derne.  Endvidere vises der i skemaform, kravene rejst mod PWC90. 

                                                 
89 Key performance indicators 
90 PWC gennemsigtighedsrapport 2010/11. Samlet erstatningskrev der er rejst ved domstolene mod PWC, som er uaf-
sluttet pr. 30. juni 2011. Er uden fordeling mellem de forskellige sagsøgte parters andel af en evt. erstatning. 
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Figur 19: Uafsluttede erstatningskrav med PWC ‐ kilde: www.pwc.dk 

Det nævnes, at alle sagerne vedrører spørgsmålet om, ”hvorvidt PWC har overholdt gældende stan-

darder for god revisorskik og/eller god revisorskik”91.  

Som PWC selv nævner skal oversigten ses i forhold til det samlede antal af opgaver løst for kunder. 

Ligeledes kan man med fordel inddrage erstatningskravene i forhold til den samlede omsætning, 

hvis man anlægger et forretningsmæssigt perspektiv. Således kan der opstilles to parametre ved 

vurdering af tabellen.  

 Antallet af opgaver løst for kunder 

 Samlet omsætning 

Den første parameter vil ikke være tilgængelig for læseren, og det er ikke givet, at PWC selv fører 

regnskab med antallet af opgave, da det ikke i sig selv er interessant og formentlig også kan være 

svært nøje at afgrænse.  

Det ses, at den samlede erstatningssum rejst mod PWC i perioden 1999-2010 (antaget at der ikke er 

rejst sager i år, der ikke er nævnt) er kr. 176,5. Til sammenligning er PWC’s samlede omsætning for 

de seneste 5 regnskabsår kr. 7.783 mio.92. De samlede rejste krav de sidste 11 år udgør således ca. 

2% af de seneste 5 års omsætning. Antaget at omsætningen 5 år forinden har været på samme ni-

veau vil andelen være på 1%-2%. Ud fra et forretningsmæssigt synspunkt kan det sammenlignes 

med mængden af reklamationer i eks. en entreprenørvirksomhed. Dette skal naturligvis ses i forhold 

til dækningsgraden93 men må antages at være en meget lav andel.  

                                                 
91 PWC gennemsigtighedsrapport 2010/11 side 8. 
92 http://www.pwc.dk/da/organisation/hoved-og-noegletal.jhtml 
93 Omsætningens andel af dækningsbidraget (omsætning fratrukket variable omkostninger) 
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Erstatningssager kan dog ikke alene anvendes som parametre. I en sag omtalt i kapitlet om god re-

visorskik ses det, at en revisor dømmes for manglende overholdelse af god revisorskik grundet 

mangelfuld revision af debitorerne. Dette er uden hensyntagen til, om der rent faktisk var en fejl på 

debitorerne. Regnskabet kan således - på trods af at revisor ikke har overholdt god revisorskik - 

være helt uden fejl. Man kan således betragte god revisorskik som den højeste fællesnævner. Der 

kan derfor sagtens være eksempler på, at en revisor ved flere lejligheder har overtrådt god revisor-

skik, uden at dette har medført krav om erstatning, da dette kræver, at nogen har lidt et tab som føl-

ge af revisors eventuelle udeladelser.  

I de tidligere omtalte quality frameworks er andelen af erstatningskrav rejst mod revisor ikke direk-

te nævnt som en kvalitativ parameter. Dog må man antage, at for at en revisor kan vinde en erstat-

ningssag, må vedkommende derved have overholdt god revisorskik, som ligeledes følger af mange 

af de kvalitative parametre nævnt i audit quality frameworks.  

Et andet eksempel på omtale af kvalitet ses i BDO’s gennemsigtighedsrapport94. 

”BDO’s holdning til kvalitetsbegrebet er, at kvalitet ikke kun omfatter faglig kvalitet, men også et 
mere udvidet begreb for firmakvalitet. Begrebet indeholder bl.a. organisationsmæssige forhold som 
lokaler og lokaleindretning, medarbejderprofil, adfærd internt og over for kunder, telefonbetjening, 

layout af firmaets produkter mv., også betegnet som corporate image.” 

Ovenstående er en lidt bredere definition på kvalitet, idet begreber som lokaleindretning og telefon-

betjening ikke er nævnt i revisionsstandarderne eller quality frameworks. Der skelnes her mellem 

kvalitet i udførslen af revisionsopgaven og kvalitet i form af en god helhedsoplevelse for kunder. 

De fleste begreber i teksten knytter sig primært til opfyldelse af kundens behov for almen service 

eks. telefonbetjening samt layout af BDO’s produkter (regnskaber, budgetter mv.). Disse parametre 

er uden tvivl med i kundens betragtning, når vedkommende skal vurdere kvaliteten af sin revisor. 

Dog er disse forhold svært målbare, og kan ikke vurderes uden først at være blevet ”betjent” af revi-

sionsvirksomheden, medmindre der foretages tilfredshedsundersøgelser og resultaterne af disse of-

fentliggøres. De nævnte indikatorer på kvalitet må derfor mere betragtes som serviceparametre end 

en egentlig udvidelse af kvalitetsbegrebet i revision, da disse ikke kan måles på resultatet af revisio-

nen (typisk regnskabet) og ikke har den store indflydelse på udførelsen af opgaven.  

Et udsagn der er nærmere knyttet til kvalitet i opgaven er også omtalt af BDO:95 

                                                 
94 BDO gennemsigtighedsrapport 2010 side 16 
95 BDO gennemsigtighedsrapport 2010 side 18 
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”BDO’s standarder rækker i visse situationer ud over god revisorskik. Det er i disse tilfælde tilladt 
at fravige BDO-standarderne, såfremt fravigelsen skriftligt begrundes og dokumenteres, og såfremt 

fravigelsen ikke medfører overtrædelse af god revisorskik.” 

Formuleringen skal formentlig tolkes således, at interne retningslinjer på nogle områder kræver 

yderligere dokumentation, arbejdshandlinger el.lign, end revisionsstandarderne kræver, og at det 

derfor i nogle tilfælde er tilladt at fravige interne standarder.  Jørgen Valher Hansen har i forbindel-

se med en uddybning af den interne kvalitetskontrol hos Ernst & Young fortalt, at denne tager ud-

gangspunkt i, om de interne retningslinjer, herunder revisionsmetodikken, er overholdt. Det er for-

mentlig i denne kontekst, man skal tolke udsagnet fra BDO’s gennemsigtighedsrapport. Hvis den 

interne revisionsmetodik opfylder kravene i revisionsstandarderne, er det selvsagt meningsfuldt at 

den interne kvalitetskontrol tager udgangspunkt i revisionsmetodikken.  

Formuleringen ovenfor skaber dog et skisma, da revisors etiske regelsæt foreskriver, at man skal 

gennemføre revisionen effektivt. Det afhænger naturligvis af den konkrete situation, men sat på 

spidsen kan man sige, at hvis der foretages handlinger, som ikke er krævet i revisionsstandarderne, 

kan der stilles spørgsmålstegn ved, om der er foretaget overrevision.    

4.2.10.1 Tone at the top 

Et område, der er tillagt stor betydning i kvalitetsmodellen er tone at the top, som frit oversat relate-

rer sig til ledelsens adfærd. Dette område vil med stor sandsynlighed ligeledes få større betydning i 

fremtiden. I EU’s forslag til en ny forordning stilles der forslag om, at alle revisionsfirmaer hvis 

omsætning udgøres af mere en 1/3 fra virksomheder af offentlig interesse, skal inkludere et afsnit 

om corporate governance i deres gennemsigtighedsrapport96. Dette kendes også fra børsnoterede 

virksomheder, som også skal beskrive deres adfærd inden for corporate governance.  

I kvalitetsmodellen vil alle områderne under ”values” kunne beskrives under en sådan overskrift. 

Tre af de undersøgte gennemsigtighedsrapporter (KPMG, Ernst & Young, PWC) indeholder sær-

skilte sektioner omhandlende tone at the top97. Deloitte har et tilnærmet afsnit, idet en sektion om-

handler beskrivelse af etik. 

”At sætte den rigtige tone er den øverste ledelses ansvar og en af dens vigtigste opgaver. Vi fortæl-
ler vores medarbejdere, at kvalitet og professionalisme begynder med dem og er deres allervigtigste 

                                                 
96 European commission: Proposal for a Regulation of the european parlament of the council on specific requirements 
ragarding statutory audit of public-interest entities.  
97 Der er i denne sammenhæng fokuseret på særskilte sektioner. De øvrige gennemsigtighedsrapporter kan indeholde 
tilnærmede beskrivelser så som beskrivelse af etik mv, men ikke med beskrivelse af ledelsens ageren.  
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opgave hver eneste dag. Vores holdning til etik og integration er forankret i uddannelsesprogram-
mer og intern kommunikation. Den øverste ledelse fremhæver løbende disse forventninger og vig-
tigheden af at udføre arbejde af høj kvalitet og overholde faglige standarder samt vores politikker 

ved at variere måden at kommunikere på.”98 

Ovenstående citat er et eksempel på hvad, der tone at the top omhandler. Her anerkender ledelsen 

sit ansvar for at forankre den rette ånd i firmaet og at dette budskab bliver kommunikeret til medar-

bejderne, som i sidste ende er dem, der skal føre ”ånden” ud i livet. Der er som nævnt tidligere ikke 

krav i RL om sådanne beskrivelser, og som følge heraf ikke en ramme for hvad, det skal indeholde, 

men forhold relateret til tone at the top er i høj grad forankret i kvalitetsmodellen.  

4.2.11 Delkonklusion 

Der er i Revisorloven opsat nogle overordnede krav til indholdet af gennemsigtighedsrapporterne. 

Disse oplysninger skal, som benævnelsen antyder, øge gennemsigtigheden i branchen. Rapporterne 

er kun et krav for revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse. Mål-

gruppen er ikke entydigt defineret, men afgrænsningen til revisorer for virksomheder af offentlig 

interessen antyder, at oplysningerne vil være til gavn for samfundet på et overordnet plan.  

De undersøgte gennemsigtighedsrapporter indeholder stort set de samme oplysninger, omend nogle 

var mere detaljerede end andre, og bortset fra nogle enkelte tvivlstilfælde lever alle rapporterne op 

til lovgivningens bestemmelser. Fælles er dog, at beskrivelserne er overordnede standardformule-

ringer, som uden tvivl har en faglig berettigelse, men oplysningerne er givet i en sådan form, at det 

ikke umiddelbart er muligt at adskille firmaerne fra hinanden. Pointen illustreres meget godt af ne-

denstående udsagn:  

”På trods af benævnelsen – gennemsigtighedsrapport – bliver man generelt ikke så meget klogere 
ved at læse rapporterne, selv om der gives beskrivelser af kvalitetssikring, uddannelse etc.”99 

Som med de fleste andre ting kan input ikke stå alene, da det vil være outputtet, der afslører, om 

processen har fungeret efter hensigten. For at gennemsigtighedsrapporterne skal kunne bruges aktivt 

af interessenterne, skal sammenligneligheden øges væsentligt, eksempelvis ved at opstille nogle 

konkrete parametre, der ikke giver anledning til fri fortolkning, og som er påkrævede for alle. Ek-

sempelvis kunne man oplyse resultaterne fra den interne kvalitetskontrol.  

                                                 
98 Ernst & Young gennemsigtighedsrapport s. 8. 
99 Nyhedsbrev for bestyrelser nr. 03 – 12. februar 2010. 6. årgang. www.bestyrelsen.dk 
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PWC har givet et eksempel på oplysninger udover lovkravet, ved at oplyse om søgsmål rettet mod 

PWC. Dette kan være en parameter for kvalitet i et historisk perspektiv, og kan for en interessent 

indgå i en generel risikovurdering af revisionsvirksomheden som samarbejdspartner. 

Kvalitetsdriverne, kendt fra AQF, var i et vist omfang en integreret del af gennemsigtighedsrappor-

terne, og mange parametre kunne direkte aflæses. De konkrete punkter fra kvalitetsmodellen, som 

er observeret i gennemsigtighedsrapporterne opsummeres i kapitel 6. Omtalen af kvalitetsparamet-

rene kan i høj grad skyldes, at AQF indholdsmæssigt er baseret meget på revisionsstandarderne, og 

især på oplysninger om kvalitetsstyringssystemet går mange nøgleområder såsom uafhængighed og 

intern kvalitetskontrol igen.  

POB har, i en analyse af gennemsigtighedsrapporterne i Storbritannien, kritiseret det faktum, at in-

gen af firmaerne søger at positionere sig selv gennem oplysning om revisionskvalitet. Det virker 

umiddelbart overraskende, når nu revisionsfirmaerne i sidste ende lever af at sælge kvalitet. Svaret 

skal nok findes i det ”mindset”, man har haft ved udarbejdelse af gennemsigtighedsrapporten. Det 

er dog ikke nødvendigvis et udtryk for manglende lyst til at give mere detaljerede oplysninger. 

Spørgsmålet er mere, om det har nogen effekt og eventuelt interesse. Det underbygges af interview 

med Claus Wallberg fra LD, der ikke anså de påkrævede oplysninger som særlig interessante for 

ham som repræsentant for investor, og der var ligeledes ikke oplysninger om revisorstanden, som 

han savnede. Tal oplyst af Ernst & Young om antallet af downloads af deres gennemsigtighedsrap-

port for 2010/11 (191 downloads pr 18-4-2012) viser ligeledes, at interessen for gennemsigtigheds-

rapporterne er meget begrænset. Jørgen Valther Hansen er dog ikke overrasket over disse oplysnin-

ger, da hans oplevelse af nye oplysningskrav generelt er, at de har en ”onetime effekt”.  

Kravet om gennemsigtighedsrapportering har eksisteret siden 2008, så interessen herfor ser ud til at 

være stærkt aftagende og nærmer sig det ikke eksisterende. Om det skyldes, at der generelt ikke er 

interesse for den type af oplysninger fra revisionsvirksomhederne eller at manglen på interesse 

skyldes, at de oplysninger, der gives, er for overfladiske, vil kræve en konkret undersøgelse af for-

holdet, og en bredere skare af potentielle læsere skulle inddrages.  

Der er i FSR regi drøftelser om, at medlemmer af foreningen fremadrettet bør oplyse resultatet af 

den seneste eksterne kvalitetskontrol i gennemsigtighedsrapporten. Dette gøres for at øge ansvarlig-

heden blandt medlemmerne og vise, at dårlig kvalitet har konsekvenser. Dette er dog ikke sket som 

en led i en generel forbedring af gennemsigtighedsrapporterne men er et tiltag som rækker ud over 

minimumskravene til gennemsigtighedsrapporterne.   
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5 Offentlige myndigheders tilsyn med revisionskvalitet 

I det følgende kapitel behandles tre forhold: 1) obligatorisk kvalitetskontrol under Revisortilsynet, 

2) Erhvervsstyrelsens egne kontroller i forhold til revisionsvirksomhedernes gennemsigtighedsrap-

porter, samt 3) generelle forhold omkring Revisortilsynets rapporter om resultatet af kvalitetskon-

trollen. 

Afsnittet om kvalitetskontrollen giver blandt andet et indblik i, hvorledes kvalitetskontrollen udfø-

res, hvor stort et antal sager der kontrolleres, og giver på den måde et indblik i, i hvilket omfang 

kvalitetskontrollanten kan forventes at opnå relevant viden om revisionskvalitet i den kontrollerede 

virksomhed. Samtidig behandles ligeledes offentlighedens mulighed for indsigt i den viden om re-

visionskvalitet, der skabes ved kvalitetskontrollen.  

Afsnittet om Erhvervsstyrelsens egne undersøgelser omhandler tilsyn, der ikke er underlagt Revi-

sortilsynet, og bidrager til den samlede troværdighed af gennemsigtighedsrapporterne.  

Endelig beskriver afsnittet om Revisortilsynets rapporter nogle generelle betragtninger om revisi-

onskvalitet og –fejl, og der sker sammenligning med forholdene i Storbritannien, hvor fremgangs-

måden omkring rapporteringen er en anden.  

5.1 Kvalitetskontrol under Revisortilsynet 

Som tidligere nævnt, skal revisorerne i Danmark overholde en hel række love og regler i forbindelse 

med udførelsen af deres hverv. For at sikre overholdelse heraf er revisionsfirmaerne underlagt obli-

gatorisk kvalitetskontrol. Som nævnt indledningsvist, er det Revisortilsynet, der har ansvaret for 

kvalitetskontrollen i Danmark: 

”Revisortilsynet kontrollerer, om revisionsvirksomhederne lever op til revisorlovens krav om uaf-

hængighed og kvalitet, når de foretager revision eller afgiver erklæringer.”100 

Det er som bekendt ikke Revisortilsynets egne medlemmer, der udfører kontrollen. I stedet er det 

typisk praktiserende revisorer, der udvælges til kvalitetskontrollanter jf. afsnit 2.4 i nærværende 

afhandling. Revisortilsynet har dog mulighed for selv at deltage i kvalitetskontrollen i samarbejde 

med kontrollanten, eller initiere og udføre egne kontroller.  

                                                 
100 www.revisortilsynet.dk 
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Kvalitetskontrollen, der udføres på vegne af Revisortilsynet udføres som ethvert andet erklærings-

arbejde, og kontrollanten skal i fuldt omfang efterleve de samme regler som enhver anden revisi-

onsvirksomhed, der udfører erklæringsarbejde for tredjemand.  

Selve rapporteringen fra kvalitetskontrollanten til Revisortilsynet sker i form af en række skemaer 

og en erklæring om gennemgang, altså en begrænset grad af sikkerhed, i overensstemmelse med RS 

3000. Endvidere udarbejdes, for de revisionsvirksomheder, der har kunder efter RL § 21, stk. 3, en 

opsummerende rapport, der på et overordnet niveau beskriver det udførte arbejde, de undersøgte 

sager i overskriftsform med videre.  

Revisortilsynet udarbejder til brug for kvalitetskontrollantens praktiske arbejde to dokumenter: 

 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom 

 Bilag til Revisortilsynets retningslinjer 

Dokumenterne fungerer som vejledning og rettesnor for kontrollantens arbejde. Heraf fremgår 

blandt andet eksempler på den erklæring, der skal indsendes til Revisortilsynet. Konklusionen på en 

kvalitetskontrol uden bemærkninger lyder som følger: 

”Konklusion 

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at kon-

kludere, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssy-

stem.  

Ved den udførte gennemgang er vi desuden ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til 

at konkludere, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udar-

bejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav.”101 

Konklusionen i en blank påtegning er ens, uanset om den kontrollerede virksomhed reviderer kun-

der der er omfattet af Revisorlovens § 21, stk. 3.  

Erklæringen står alene og indeholder derfor en oplistning af de undersøgelser, som kontrollanten 

har foretaget.  

Kvalitetskontrollen omfatter som udgangspunkt et kalenderår. Normalt er forløbet for kvalitetskon-

trollen som følger: 

 1. marts: Underretning til revisionsvirksomheden om, at den er blevet udtaget til kontrol 

                                                 
101Bilag 6 i Bilag til Revisortilsynets retningslinjer, juli 2011 
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 1. april: Underretning om, hvem der er kvalitetskontrollant 

o Senest 14 dage herefter:  

 Mulighed for at gøre indsigelser 

 Bekræftelse i ReviReg 

 Kontrollanten indrapporterer aftalekoncept til revisortilsynet 

 Revisortilsynets accept af aftalekonceptet 

 15. november: Kontrollanten indsender erklæring og evt. rapport til Revisortilsynet 

Kilde: frit efter Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, s. 11 

Såfremt en kontrollant på grund af for eksempel familiemæssige forhold ikke er uafhængig af den 

revisionsvirksomhed, han bliver tildelt, vil han benytte sig af muligheden for at gør indsigelser mod 

den af Revisortilsynet foretagne fordeling.  

Kvalitetskontrollantens arbejde udføres typisk efter sommerferien, uden for revisors travleste perio-

de, og skal altså være afsluttet 15. november i det pågældende år.  

Det forfatternes vurdering, at effektiviteten af den eksterne kvalitetskontrol er afhængig af 3 fakto-

rer;  

1) at kontrollen er tilstrækkelig omfattende med hensyn til antallet af kontrollerede sager,  

2) at kontrollen sker med fornødne grundighed og dybde, samt  

3) at der sker passende rapportering og kommunikation herom.  

5.2 Kontrollens sigte og hyppighed  

Kun revisionsvirksomheder, der afgiver erklæringer med sikkerhed, er omfattet af Revisortilsynets 

kvalitetskontrol. Revisionsvirksomhederne omfattes af Revisortilsynets kvalitetskontrol med højst 6 

års mellemrum. Revisionsvirksomheder, der har kunder af offentlighedens interesse, er omfattet af 

en kortere cyklus og skal kontrollers med højst 3 år mellemrum. Den ordinære kvalitetskontrol kan i 

teorien gennemføres to år i træk, men i praksis finder dette næppe sted. Der er dog indbygget ufor-

udsigelighed ved udtagelsen til kontrol, således at revisionsvirksomheden ikke kan påregne 6 eller 3 

års mellemrum mellem hver kontrol.  

5.2.1 Stikprøver 

Retningslinjerne definerer et minimumsantal stikprøver, som kvalitetskontrollanten skal udtage. 

Antallet afhænger af antallet af underskriftsberettigede revisorer i den kontrollerede virksomhed og 
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forudsætter, at virksomhedens kvalitetsstyringssystem er effektivt og efterleves ved opgaveløsnin-

gen.  

 Antal underskriftberettigede revisorer 

 1 2-4 5-10 11-20 21-30 30+ 

Antal sager: 4 6 10 16 26 40 

Hvilket svarer til antal sager pr. underskriftberettiget revisor (simpel beregning) 

Antal sager pr. revisor (gns.) 4 1,5 – 3 1 – 2 0,8 – 1,5 0,9 – 1,2  ? - 1,3  

Figur 20 ‐ Stikprøver i forhold til antal underskriftsberettigede revisorer 

I henhold til Berlingske Nyhedsmagasins (BNY) årlige revisoranalyse havde Ernst & Young i 2010 

144 statsautoriserede revisorer. Ud fra en antagelse om, at størstedelen af dem var underskriftsberet-

tigede ville en kvalitetskontrol af Ernst & Young altså skulle omfatte 40 sager som minimum. Dette 

vil i store træk svare til 0,28 sager pr. revisor, der bliver udtaget til kontrol. Sagt på en anden måde 

er det altså kun 1 ud af 4 revisorer, der bliver kontrolleret, når der gennemføres kvalitetskontrol hos 

Ernst & Young, mens der i en enkeltmandsrevisionsvirksomhed sker kontrol af den samme revisor 

4 gange. 

Såfremt der ved kontrollen af en enkeltsag konstateres ikke ubetydelige fejl eller mangler, skal der 

udtages yderligere sager og kontrollanten skal til enhver tid ”…udtage så tilstrækkelige mange kon-

trolsager, at denne har sikret sig en overbevisning om, hvordan kvalitetsstyringssystemet anvendes i 

løsningen af opgaverne…”.102 Ovennævnte antal minimumsager vil altså blive udvidet, såfremt der 

konstateres fejl eller mangler i opgaveløsningen eller i anvendelsen af kvalitetsstyringssystemet. 

5.2.1.1 Stikprøveudvælgelse 

Kvalitetskontrollantens stikprøver skal koncentreres om de sager, hvor risikoen for fejl og mangler 

er størst. Blandt andet derfor skal der ved udvælgelsen af stikprøverne, udvælges kunder, der efter 

revisors påtegning af årsrapporten er gået konkurs. For større revisionsvirksomheder skal en del af 

de udvalgte sager være fra de revisorer, der ved de 3 seneste års interne kvalitetskontroller har op-

nået lavest interne bedømmelser. I øvrigt indgår kvalitetskontrollantens skøn ved udvælgelsen, der 

ofte sker under hensyntagen til revisionsfirmaets tidsforbrug på sagen. Udvælgelsen vil herefter i et 

                                                 
102 Revisortilsynets retningslinjer, afsnit 6.5.2.3 
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vist omfang basere sig på tilfældigheder, dog vil kvalitetskontrollanten formentlig pege på kunden 

”Ejendomsspekulation A/S” frem for kunden ”Grethes Garnbutik ApS”, når udvælgelsen skal ske 

ud fra en forventning om, at førstnævnte er en mere risikobetonet sag end sidstnævnte.  

Det fremgår af retningslinjerne, at ved udvælgelsen af stikprøver for de revisorer, der har opnået 

laveste bedømmelse ved den interne kontrol, gælder det kun de revisorer, der stadig er i revisions-

virksomheden ved kvalitetskontrollens gennemførelse. En revisor, der har opnået dårlige bedøm-

melser ved den interne kontrol og som efterfølgende har forladt virksomheden, muligvis på grund af 

den dårlige kvalitet, bliver altså ikke udtaget ved kvalitetskontrollen. Dette kan betragtes, som at 

udvælgelsen af sager sker med et fremadrettet perspektiv, idet man så kun vil kontrollere sager fra 

revisorer, der også løser opgaver i revisionsvirksomheden fremover. I dette tilfælde er formålet altså 

ikke at få identificeret de revisorer, der leverer den dårligste kvalitet og få dem indbragt for Revi-

sornævnet og derved sanktioneret, såfremt sagen måtte danne grundlag herfor.  

Man kan sige, at sagsudvælgelsen i stedet fokuseres på at løfte niveauet hos den dårligste revisor, 

der er i revisionsvirksomheden, og skabe fokus på sagernes mangler. Der vil dog naturligvis også 

her kunne ske indbringelse for Revisornævnet. Kvalitetskontrollanten udfører således kontrollen, 

velvidende at der i revisionsvirksomheden er udført sager med ringere kvalitet end de sager, der rent 

faktisk bliver kontrolleret, men skal ikke inddrage disse i sin kontrol. Den pågældende revisor vil så 

blive omfattet af kvalitetskontrollen i en anden revisionsvirksomhed. 

Sager, som har været omfattet af revisionsvirksomhedens interne kvalitetskontrol, hvor der er kon-

stateret ”ikke ubetydelige fejl eller mangler”, skal ikke tillægges betydning ved tilsynets vurdering 

af den overordnede kvalitetsstyring i revisionsvirksomheden, med mindre særlige forhold gør sig 

gældende. Det kan synes rimeligt, at revisionsvirksomheden ikke bliver straffet for selv at fremhæ-

ve de problemer, der er konstateret ved den interne kontrol. Såfremt den eksterne kontrol  tog ud-

gangspunkt i revisionsvirksomhedens egne fund og indbragte alle fund for Revisornævnet, ville det 

formentlig tilskynde en uhensigtsmæssig adfærd, hvor revisionsvirksomheden, i forbindelse med 

den interne kontrol i højere grad ville gå uden om de sager, hvor risikoen for fejl og mangler var 

størst. Jens Skovby, medlem af Revisortilsynet, har bekræftet dette, og det ville også efter hans op-

fattelse være undergravende for den interne kvalitetskontrol, hvis andet var tilfældet. Han pointere-

de samtidig, at en revisor, der havde fået ikke ubetydelig kritik ved den interne kvalitetskontrol, 

formentlig ville få udtaget andre sager ved den eksterne kvalitetskontrol, men altså ikke de sager, 
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der havde været omfattet af den interne kvalitetskontrol.  På den vis vil revisor blive stillet til regn-

skab, såfremt kvaliteten af arbejdet generelt er af dårlig karakter.  

5.2.1.2 Stikprøvestørrelse i forhold til antal klienter 

Ernst & Young er i BNY’s årlige revisoranalyse den 5. største revisionsvirksomhed i Danmark i 

2010 målt på omsætningen. Som den eneste i top 5 er der er i analysen anført antal klienter for 

E&Y. Ifølge opgørelsen har E&Y 1852 A/S-klienter, 9 fondsbørsklienter samt 3244 ApS klienter.  

For E&Y vil der ved en kvalitetskontrol skulle udtages en samlet stikprøve på minimum: 

Stikprøvestørrelse, minimum103 

 30+ underskriftsberettigede  40

Fordeles på  
Sager der er under konkurs eller i betalingsstandsning 6

Sager der har været underlagt den seneste interne efterfølgende kvalitetskontrol  4

Sager fra den forrige interne efterfølgende kvalitetskontrol, hvor der er afgivet ny 
erklæring   2

2 sager for hver af de 3 revisorer, der har opnået den dårligste bedømmelse ved 
de seneste 3 interne kvalitetskontroller 6

 ‐ rest til risikobaseret stikprøveudvælgelse, hvoraf der kan fratrækkes  indtil 5 sa‐
ger omfattet af § 21 stk. 3  22 

Antal sager omfattet af § 21 stk. 3 (9 børsnoterede klienter) 1 1)

 ‐ rest til risikobaseret stikprøveudvælgelse efter fradrag af 1 sag (maks. 5) efter § 
21 stk. 3.   21

40

1)  For hver 10 sager inden for hver af følgende 4 kategorier udtages 1 ekstra
 ‐ Børsnoterede virksomheder 
 ‐ Statslige virksomheder

 ‐ Virksomheder omfattet af Finanstilsynet
 ‐ Virksomheder med + 2500 medarbejdere, balancesum på 5 mia. kr. eller netto‐
omsætning 5 mia. kr. 

  
Figur 21 ‐ Stikprøvestørrelse, kilde: egen tilvirkning på baggrund af Revisortilsynets retningslinjer 

Der er i BNY’s analyse blot anført antallet af børsnoterede klienter, og der er således ikke nævnt 

antallet af klienter for de tre andre kategorier omfattet af § 21 stk. 3. For eksemplets skyld kunne det 

antages, at E&Y har 60 klienter omfattet af de 3 øvrige kategorier inden for § 21 stk. 3. Dette ville 

                                                 
103 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, side 29 
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som udgangspunkt medføre 6 yderligere sager, der skulle kontrolleres. Dog ville der ved beregning 

af den samlede stikprøvestørrelsen kunne fratrækkes yderligere indtil 4 sager, således at den samle-

de minimumsstikprøvestørrelse blot hæves med 2. Af reglerne for stikprøveudvælgelsen kan udle-

des, at 35 sager vil blive udvalgt blandt samtlige klienter ud fra en risikobaseret udvælgelse. I 

E&Y’s tilfælde vil det betyde, at ud af et samlet antal klienter på ca. 5.000 vil ca. 0,7% blive kon-

trolleret af den eksterne kontrol.  

5.2.1.3 Sammenfatning stikprøver 

Generelt kan det konkluderes, at stikprøveudvælgelsen ikke har et entydigt mål. Udvælgelsen sker 

dels med et fremadrettet perspektiv ved kun at omfatte de revisorer med dårligst bedømmelse ved 

den seneste interne kontrol, såfremt de stadig er i virksomheden. Dels skal der ved udvælgelsen 

udtages sager, der efterfølgende er gået konkurs. Disse sager kan af gode grunde ikke siges at være 

udtaget med henblik på at forbedre kvaliteten i sagen fremover. Formålet må derfor være at sikre, at 

der sker passende sanktioner af revisor, såfremt denne ikke i fuldt omfang har levet op til gældende 

krav og regler. Den præventive effekt heraf spiller muligvis en større rolle end selve sanktionsmu-

ligheden i sig selv. At der ved den eksterne kontrol i vidt omgang ses bort fra fund ved den interne 

kontrol, skal ses som udtryk for, at kvalitetskontrollen skal have sigte på at højne kvaliteten fremad-

rettet.  

Sammenfattende kan det nævnes, at ca. hver tiende sag omfattet af § 21 stk. 3 vil blive kontrolleret 

ved kvalitetskontrollen, og færre end 1 ud af 100 af de øvrige sager vil blive kontrolleret ved den 

eksterne kontrol, hvis der tages udgangspunkt i forholdene hos Ernst & Young.  

Med hensyn til kontrollen af revisor sker der kontrol af en sag hos ca. hver 4. revisor hos Ernst & 

Young. Da kontrollen sker med indtil 3 år mellemrum mellem hver kontrol, kan ovenstående fakto-

rer overordnet set deles med 3 for at få den årlige frekvens.  

Det vil sige, at på et givent tidspunkt vil revisionen af ca. 3,33% af de børsnoterede virksomheders 

årsrapport have være underlagt Revisortilsynets kvalitetskontrol. Afhængig af ekspeditionstiden hos 

Revisorstyrelsen og Revisornævnet med hensyn til behandlingen af eventuelle modifikationer i kva-

litetskontrollantens erklæring, vil den regnskabsaflæggende virksomhed kunne nå at aflægge en ny 

årsrapport, førend kvalitetskontrollen af den foregående årsrapport er endeligt afsluttet.  
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Antallet af sager der kontrolleres kan umiddelbart synes at være lavt. Der er dog to faktorer, der 

vurderes at kunne kompensere for dette forhold; 1) den præventive virkning og 2) den risikobasere-

de udvælgelsesmetode.  

Der er stor forskel på, hvor stor sandsynligheden er for, at den enkelte revisor bliver underlagt Revi-

sortilsynets kvalitetskontrol. I mindre revisionsvirksomheder kontrolleres relativt flere end i de store 

revisionsvirksomheder. Reglerne omkring inddragelse af resultaterne af revisionsvirksomhedens 

egen interne kvalitetskontrol vurderes dog at kompensere for dette forhold, således at kvaliteten 

blandt de dårligste bliver identificeret og forbedret.   

5.2.2 Kontrollens udførelse og fokus 

Som anført ovenfor udføres kvalitetskontrollen af en af Revisortilsynet udpeget revisor, der afgiver 

en erklæring til Revisortilsynet. Erklæringen er med begrænset grad af sikkerhed. Kvalitetskontrol-

lanten erklærer sig overordnet på to forhold, hvorvidt: 

1) den kontrollerede revisionsvirksomhed har etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæs-

sigt kvalitetsstyringssystem, og 

2) revisors erklæring på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapi-

rer og med lovgivningens krav.  

Fejl efter punkt 1 kan som hovedregel betragtes som fejl i revisors efterlevelse af interne retnings-

linjer og medfører ikke automatisk, at der er fejl i erklæringen og dermed en fejl efter punkt 2.  

Manglende efterlevelse af revisionsvirksomhedens regler om for eksempel revisors uafhængighed 

vil være omfattet af punkt 1. Såfremt en trussel mod uafhængigheden har været reel og samtidig har 

medført, at revisor har undladt at modificere en påtegning, der ellers skulle have været modificeret, 

vil der blive tale om en fejl efter punkt 2.  

Fejl efter punkt 1 er altså som hovedregel ikke af interesse for en regnskabslæser. Kun hvis påteg-

ningen også er forkert, får det betydning for regnskabslæser.   

Til brug for kvalitetskontrollantens arbejde, er der udarbejdet en række tjekskemaer, der definerer 

de handlinger, der skal udføres. Dels er der skemaer, der skal sikre, at kontrollanten undersøger 

revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, dels er der skemaer, der vedrører gennemgangen 

af konkrete revisionsopgaver.  
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Der findes et særskilt skema, der skal benyttes, når kontrollanten har fundet ikke ubetydelige fejl og 

mangler, eller når der er konkrete forslag til forbedringer. Skemaet skal samtidig anvendes på alle 

sager der efterfølgende er gået konkurs, uanset om der er ikke ubetydelige fejl eller mangler eller ej. 

Der er altså et skærpet fokus på konkurssager og i hvilket omfang, revisor har opnået tilstrækkelig 

information om og dokumentation for virksomhedens evne til at fortsætte driften, og at konklusio-

nen herpå er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet eller i revisionspåtegningen. Det er muligvis 

på baggrund af et øget fokus på dette, at der er konstateret væsentligt flere fejl ved kvalitetskontrol-

len 2010, jævnfør omtalen heraf i afhandlingens indledning.  

Det synes også at være rimeligt med ekstra fokus herpå, idet en virksomheds konkurs må være ud-

tryk for det værst tænkelige udfald for investorer og kreditorer. Konkurser medfører som udgangs-

punkt store tab for alle involverede parter, og det er derfor af afgørende betydning, at informatio-

nerne skabes, dokumenteres og deles med offentligheden på troværdig vis.  

Den store detailregulering af kvalitetskontrollens gennemførelse i form af tjekskemaer, der skal 

sørge for, at kvalitetskontrollanten undersøger alle relevante punkter, kan øge risikoen for, at kvali-

tetskontrollantens egen professionelle dømmekraft bliver sat ud af spil. Dette skal forstås på den 

måde, at den udførende kvalitetskontrollant kan opnå en forventning om, at tjekskemaerne omfatter 

tilstrækkelige handlinger, der er egnede for gennemførelsen af en kvalitetskontrol hos enhver revi-

sionsvirksomhed. Det kan tænkes, at specielle forhold gør sig gældende i en konkret revisionsvirk-

somhed, og at tjekskemaerne ikke tager højde for netop disse forhold. Da kvalitetskontrollen udfø-

res som et ”standardprodukt”, hvor handlingerne i er defineret på forhånd i form af tjekskemaerne, 

er der risiko for, at kvalitetskontrollanten ikke i enhver situation planlægger supplerende handlinger, 

der kompenserer for forskellighederne. 

Arbejdet, der udføres, er som bekendt en erklæring med begrænset grad af sikkerhed. Det er således 

op til den enkelte kontrollant at vurdere, hvilke handlinger, der skal til for at sikre et relevant grund-

lag for at konkludere, hvorvidt den konkrete revisionssag er udført på hensigtsmæssig vis. Kvali-

tetskontrollen udføres ofte i teams, der som regel udgøres af mere erfarne medarbejdere. Det er så-

ledes hovedsageligt godkendte revisorer, der udfører kontrollen under ledelse af den godkendte kva-

litetskontrollant, men der kan også indgå medarbejdere på cand.merc.aud-niveau i teamet. Risikoen 

for at overse særlige forhold synes på den baggrund at være minimal. Ifølge Jens Skovby skyldes 

fraværet af yngre medarbejdere i sammensætningen af teamet endvidere, at der kræves ”hår på bry-

stet” for at kunne udfordre den kontrollerede revisor på centrale problemstillinger.  
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Kontrollen af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem er baseret på, at kvalitetskontrollan-

ten skal påse, at der foreligger skriftlige retningslinjer for, hvorledes forskellige problemstillinger 

skal håndteres. Dette indebærer for eksempel, at kvalitetskontrollanten skal påse, hvorvidt der fore-

ligger passende retningslinjer for indhentelse af skriftlige erklæringer fra revisionsvirksomhedens 

medarbejdere, hvori det bekræftes, at reglerne omkring uafhængighed overholdes. Kvalitetskontrol-

lanten skal derimod ikke påse,  at der rent faktisk foreligger underskrevne erklæringer fra alle med-

arbejderne. Som et led i kontrollen af enkeltsager skal kvalitetskontrollanten blandt andet besvare 

følgende spørgsmål: ”Overholder revisor og øvrige medarbejdere ifølge dokumentationen uafhæng-

ighedsreglerne på revisionsopgaven?”104. Det vil her nok være naturligt for kvalitetskontrollanten at 

undersøge, hvorvidt de medarbejdere, der har været tilknyttet sagen, rent faktisk har underskrevet 

en medarbejdererklæring.  

Revisortilsynets skema til ”Gennemgang af en konkret revisionsopgave”105 er inddelt i følgende 

underskemaer: 

 A. Accept og fortsættelse af revisionsopgaven 

 B. Planlægning af revisionsopgaven 

 C. Udførelse af revisionsopgaven 

 D. Konklusion 

 E. Revisionsprotokollat 

 F. Revisionspåtegninger 

 G. Going concern 

 H. Koncernrevision og brugen af anden revisors arbejde 

 I. Konkurs eller betalingsstandsning efter afgivelse af erklæring 

 J. Nedskrivning af aktiver 

 K. Revision af dagsværdiberegninger 

 L. Sager fra efterfølgende interne kvalitetskontrol 

Skemaerne er bygget op omkring de krav der findes i revisionsstandarderne og er udarbejdet af Er-

hvervsstyrelsen og ikke, som man muligvis skulle tro, af Revisortilsynet. Punkterne der skal gen-

nemgås er af overordnet karakter og indeholder direkte henvisninger til revisionsstandarderne. For 

eksempel skal kontrollanten i henhold til skema C. påse, at ”revisor har udført de revisionshandlin-

ger der er fastlagt i revisionsplanen”, hvilket alt andet lige er forholdsvist simpelt. Endvidere skal 

det vurderes hvorvidt ”revisor, hvis denne ikke har modtaget de eksterne bekræftelser, som er be-

                                                 
104 Bilag 4 i Bilag til Revisortilsynets retningslinjer, Checkliste 4a, pkt. A2.  
105 Bilag 4 i Bilag til Revisortilsynets retningslinjer, Checkliste 4a 
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skrevet i revisionsplanen, så har udført alternative revisionshandlinger for at reducere revisionsrisi-

koen til et acceptabelt niveau”, hvilket kræver, at kvalitetskontrollanten anvender sin egen professi-

onelle dømmekraft. I dette tilfælde må kontrollanten også skulle overveje og dermed stille spørgs-

målstegn ved de overordnede skøn og forudsætninger der indgår ved løsning af sagen hvilket, alt 

andet lige, er ganske omfattende.  

Med særskilte skemaer for going concern og revision af dagsværdiberegninger er der samtidig en 

sammenhæng til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens faglige notat fra 2009 om tilsvarende emner. Kva-

litetskontrollen afspejler således i et vist omfange aktuelle emner.  

I efterfølgende afsnit 6.2 behandles i hvilket omfang kvalitetsfaktorerne, der blev defineret i afsnit 

3.8.1, er omfattet af kvalitetskontrol under Revisortilsynet.  

5.2.2.1 Kontrol af gennemsigtighedsrapporter 

Som led i gennemgangen af den kontrollerede revisionsvirksomheds kvalitetsstyringssystemer skal 

der foretages kontrol af virksomhedens gennemsigtighedsrapport, såfremt der er krav om udarbej-

delse af en sådan. Til det formål er der i Checkliste 2 i Revisortilsynets bilag til retningslinjer et 

”skema H”, der præciserer, at kontrollanten skal påse, at hvert enkelt punkt i Revisorlovens § 27 er 

opfyldt. Skemaet er i praksis blot en gengivelse af kravene i lovteksten og giver derved ikke yderli-

gere vejledning til kvalitetskontrollanten. Kvalitetskontrollanten skal påse, at gennemsigtighedsrap-

porten ”gengiver de faktiske forhold” om hvert af lovens punkter. Kontrollen af gennemsigtigheds-

rapporterne er således af begrænset omfang, og det må forventes, at revisionsvirksomhederne i store 

træk har frihed til at definere indholdet, når blot alle lovkrav behandles.  

I kvalitetskontrollantens rapport til Revisortilsynet vedrørende den gennemførte kvalitetskontrol af 

RSM Plus for kontrolåret 2010 er der skrevet følgende vedrørende gennemsigtighedsrapporten: 

”F. Vurdering af indholdet af den seneste offentliggjorte gennemsigtighedsrapport 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen traf den 6. september afgørelse i undersøgelsen af RSM plus’ gennemsigtighedsrapport 

for 2008/09, hvori det påtales, at RSM plus i perioden frem til 31. maj 2010 har omtalt seneste gennemførte kvalitets-

kontrol på en måde, der vildleder brugerne.  

Omtalen er korrigeret 31. maj 2010.  

Det vurderes, at den foreliggende gennemgennemsigtighedsrapport for 2008/09 efter korrektionen er udarbejdet i over-

ensstemmelse med revisorlovens § 27.  

Rapporten er offentligt tilgængelig på selskabets hjemmeside.” 
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De første to afsnit i ovenstående vedrører en sag, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen selv har rejst, 

mere herom følger i efterfølgende afsnit 5.3. De nederste to afsnit er i al væsentlighed enslydende 

med det eksempel på en kvalitetskontrolrapport, der fremgår som bilag 18 i Bilag til Revisortilsy-

nets Retningslinjer. Det tyder altså på, at kvalitetskontrollanten ikke anvender større ressourcer på 

at kommunikere omkring de foretagne undersøgelser i relation til gennemsigtighedsrapporten. Her-

af kan der udledes, at Revisortilsynet ikke via den gennemførte kvalitetskontrol opnår større indblik 

i indholdet af gennemsigtighedsrapporterne, og at der tilsyneladende ikke er et særligt stort fokus 

herpå.  

5.2.3 Konsekvens af kvalitetskontrollen 

Efter kvalitetskontrollanten har afsluttet arbejdet og indsendt erklæringen med tilhørende skemaer 

og rapporter, er det op til Revisortilsynet at beslutte, om de forbehold og supplerende oplysninger, 

som kvalitetskontrollen eventuelt måtte have givet anledning til, skal medføre en påtale, indbringel-

se for Revisornævnet eller ingen reaktion.  

Overordnet kan udfaldet af kvalitetskontrollen opsummeres i 7 kategorier, der er præsenteret i føl-

gende figur:  

Kontrol: Ej kontrolleret Kontrollerede sager 

Reaktion: Ingen reaktion Påtale Indbringelse for nævnet 

Sagstype: Ej kontrolle-

rede sager 

Kontrollerede 

sager uden 

bemærkninger 

Uden 

fornyet 

kontrol 

Delvis 

fornyet 

kontrol 

Fuld 

fornyet 

kontrol 

Frifindelse 

i nævnet 

Afgørelse i 

Revisornævnet 

mod revisor 

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 

Konklusion: God kvalitet Ukendt kvalitet Ej god kvalitet 

Figur 22 ‐ Udfald af kvalitetskontrollen ‐ kilde: egen tilvirkning 

Når der i ovenstående figur konkluderes, at sagerne med nr. [1] er af god kvalitet, er det ud fra en 

forventning om, at antallet af stikprøver, der udvælges i forbindelse med den interne kvalitetskon-

trol, er tilstrækkelig og at de dårligste sager identificeres106. En undtagelse herfra er i de tilfælde, 

hvor revisionsvirksomheden har betydelige fejl og mangler i kvalitetsstyringssystemet således, at 

                                                 
106 Dette sikres i større revisionsfirmaer ved, at der inddrages sager for de revisorer der har opnået den laveste bedøm-
melse ved den interne kvalitetskontrol – i mindre revisionsfirmaer er stikprøvestørrelsen relativt større.  
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der ikke kan leves op til kravene til god revisorskik på nogen af revisionsvirksomhedens sager. Så-

danne tilfælde vil være mulige at identificere ud fra kendelserne i Revisornævnet – der henvises til 

Figur 25 på side 106 i denne afhandling for uddybning heraf.  

Sagerne, der har været omfattet af kvalitetskontrollen, og som ikke har givet anledning til bemærk-

ninger [2], kan som udgangspunkt betragtes som værende af god kvalitet. Denne kategori vil dog 

også indeholde de sager, som kvalitetskontrollanten har vurderet som mangelfulde, men hvor Revi-

sortilsynet ikke vurderer at der er grundlag for en påtale eller indbringelse for Revisornævnet. Så-

fremt det ikke kan konstateres, at kvaliteten har været mangelfuld – i form af påtale eller indbrin-

gelse for Revisornævnet – må det omvendt konkluderes, at kvaliteten har været tilfredsstillende.  

Sagerne [3], [4] og[5] er i tabellen anført som værende af ukendt kvalitet. Dette skal forstås på den 

måde, at det for tredjemand ikke er muligt at gennemskue, hvilke forhold der medfører hvilke kon-

sekvenser, idet Revisortilsynet ikke har offentliggjort retningslinjer eller praksis for deres afgørel-

ser.  

En sag, der har været behandlet i Revisornævnet og hvor revisor eller revisionsvirksomheden er 

blevet frifundet [6], er ikke ensbetydende med, at der er leveret tilfredsstillende kvalitet. Ifølge Jens 

Skovby ”tabes” ca. 5 % af de sager, der indbringes for Revisornævnet på grund af formelle fejl i 

sagens håndtering. Alene det forhold, at sagen har været indbragt for Revisornævnet betyder, at 

såvel kvalitetskontrollanten som Revisortilsynet har vurderet, at der foreligger forhold, hvor god 

revisorskik ikke er blevet efterlevet. Når to instanser vurderer, at der ikke er leveret kvalitet, må der 

– alt andet lige – være kritisable forhold. Dog kan der ikke konkluderes endeligt, hvorvidt sagen er 

af god eller dårlig kvalitet.  

Kendelser i Revisornævnet, der går imod revisor [7], vil være tilgængelig for offentligheden, og det 

er op til offentligheden at bedømme, i hvilket omfang denne kendelse skal danne grundlag for en 

kritisk holdning til revisor og dennes virksomhed.  

Sammenfattende må det konkluderes, at Revisortilsynets reaktioner ikke kan observeres udefra. Det 

er konkrete skøn der danner grundlag for sanktionerne.  
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5.3 Myndighedernes kontrol af gennemsigtighedsrapporter 

Revisionsvirksomhedernes gennemsigtighedsrapport er ikke underlagt nogen løbende systematisk 

kontrol, udover den almindelige kvalitetskontrol, som vil blive udført minimum hvert 3. år107. I for-

bindelse med Revisortilsynets kvalitetskontrol skal kvalitetskontrollanten vurdere indholdet af gen-

nemsigtighedsrapporten, jf. tidligere beskrivelse.   

Det er dog ikke kun ved den lovpligtige kvalitetskontrol, at gennemsigtighedsrapporterne bliver 

vurderet. Erhvervsstyrelsen vurderer også indholdet af rapporterne, og det har i et tilfælde ført til en 

nærmere undersøgelse i henhold til RL § 37, samt offentliggørelse af resultatet jf. RL § 41. RSM 

plus´ gennemsigtighedsrapport for 2008/09 er blevet genstand for en sådan undersøgelse.  

Det forhold i gennemsigtighedsrapporten, som Erhvervsstyrelsen anfægter, er afsnittet omkring den 

seneste kvalitetskontrol. Jf. RL skal virksomheden oplyse om, hvornår den seneste kvalitetskontrol 

fandt sted. Det nævnes i rapporten,  at den seneste kontrol fandt sted i 2007. Derudover anføres: 

”kontrollen resulterede i følgende vurdering af firmaets kvalitetsstyringssystem”: 

”….. er vi ikke ved den gennemførte gennemgang blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at der 
er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem”. 

 Afsnittet er i gennemsigtighedsrapporten skrevet i citationstegn, så man ikke kan være i tvivl om, at 

det kommer direkte fra kvalitetskontrollantens erklæring. Der fortsættes med: 

 ”I forbindelse hermed blev der foreslået forskellige forbedringer af systemet. Disse forslag er med-
taget i den løbende vurdering og forbedring af kvalitetsstyringssystemet”108 

I Erhvervsstyrelsens offentliggjorte undersøgelse er indsat den fulde erklæring fra den nævnte kvali-

tetskontrol:109 

”Forbehold 

Ved gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver har vi i flere tilfælde konstateret, at det be-

skrevne kvalitetsstyringssystem ikke efterleves fuldt ud, at der er foretaget mangelfuld planlægning, 

at det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret, samt at den 

sagsansvarliges involvering har været utilstrækkelig. 

                                                 
107 Da det kun er revisionsvirksomheder med kunder af offentlig interesse, der skal offentliggøre en gennemsigtigheds-
rapport 
108 RSM plus gennemsigtighedsrapport 2008/09 
109 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport for 2008/2009 for RSMplus 
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Samtidig har vi konstateret, at afgivne erklæringer i flere tilfælde ikke overholder kravene i Erklæ-

ringsbekendtgørelsen. 

Konklusion 

Med undtagelse af det i forbeholdet anførte, er vi ikke ved den udførte gennemgang blevet bekendt 

med forhold, der afkræfter, at der er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetssty-

ringssystem, men gennemgangen af enkeltsager viser, at kvalitetsstyringssystemet ikke efterleves 

fuldt ud, og at revisors erklæring på erklæringsopgaver i flere tilfælde ikke er i overensstemmelse 

med dennes arbejdspapirer og med lovgivningens krav” 

Det ses, at teksten, som RSM plus har valgt at indsætte i gennemsigtighedsrapporten, er et uddrag af 

den samlede konklusion. Den fuldstændige erklæring giver et noget andet indtryk end uddraget fra 

gennemsigtighedsrapporten. En læser af gennemsigtighedsrapporten kan ikke få anden opfattelse, 

end at kontrollanten ”ikke ved sin gennemgang er blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at der 

er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem.” Derved vil man komme 

til en helt modsat konklusion end ved læsning af den fulde tekst, der viser, at der er fundet mangel-

fuld anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, samt at de afgivne erklæringer i flere tilfælde ikke 

overholder kravene i Erklæringsbekendtgørelsen.  

Erhvervsstyrelsens kritik er også rette mod det misvisende citat:110 

”Det er styrelsens vurdering, at ved selektivt at citere fra en del af en sætning, der udelukkende 
fokuserer på kvalitetsstyringssystemet, undlades det i afsnittet om den seneste kvalitetskontrol at 

nævne, at systemet ikke altid efterleves, og at der er fundet en række betydelige problemer i sagen. 

Der fortsættes:111 

”Det er således styrelsens vurdering, at en bruger ved læsning af afsnittet om den seneste kvalitets-
kontrol vil nå til en anden konklusion end ved læsning af kvalitetskontrollantens erklæring om kva-

litetskontrollen” 

Det er i sagens natur uheldigt, at der kun anvendes uddrag af en erklæring, og især en revisor burde 

ikke være i tvivl om, at ved anvendelse af uddrag af en erklæring kan man få en forkert opfattelse af 

det reelle indhold. Erhvervsstyrelsen anfører, at revisionsvirksomhedens øverste ledelse jf. RL § 27 

stk. 2 er ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne i gennemsigtighedsrapporten og at dette gælder 

uanset om oplysningerne er pligtige eller ej. Det er netop bemærkelsesværdigt, at man vælger at 

                                                 
110 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport for 2008/2009 for RSMplus side 8 
111 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport for 2008/2009 for RSMplus side 8 
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indsætte en del af kvalitetskontrollantens erklæring på trods af, at revisionsvirksomheden blot kun-

ne have oplyst om tidspunktet for den seneste kvalitetskontrol og derved have opfyldt mindstekra-

vet. I gennemsigtighedsrapporten for 2009/10 er blot nævnt ”RSM plus er i 2010 udvalgt af Revi-

sortilsynet til den lovpligtige kvalitetskontrol”. Erhvervsstyrelsen konstaterer den 28. maj 2010, at 

gennemsigtighedsrapporten er blevet rettet således, at den ikke omtaler resultatet af den seneste 

kvalitetskontrol. Om dette har været i erkendelse af, at oplysningerne var misvisende vides ikke. 

Der påtales også, at gennemsigtighedsrapporten indeholder resultatet af kvalitetskontrollen, på trods 

af at Revisortilsynet først senere traf afgørelse om denne. 

Revisionsvirksomheden har også haft lejlighed til at udtale sig, og deres kommentar til sagen frem-

går ligeledes af Erhvervsstyrelsens undersøgelse. Det primære standpunkt fra revisionsvirksomhe-

dens side er, at kvalitetskontrollantens arbejde er væsentligt fejlbehæftet, og den afgivne erklæring 

derfor er forkert. Ligeledes mener man ikke, at teksten i gennemsigtighedsrapporten vil kunne vild-

lede læseren: 112 

”….bestrider RSM plus, at gennemsigtighedsrapporten indebærer risiko for, at en bruger ved læs-
ning af afsnittet om den seneste kvalitetskontrol vil nå til en anden konklusion, end ved ”den kor-

rekte” læsning af kvalitetskontrollantens erklæring om kvalitetskontrollen.”  

Hvad der menes med den korrekte læsning, uddybes yderligere i svaret113: 

”….hævdes, at RSM plus’ gennemsigtighedsrapporten gengiver kvalitetskontrollantens konklusion 
korrekt, idet det hævdes, at kvalitetskontrollantens erklæring, efter RSM plus’ opfattelse er forkert” 

Argumentationen er således, at man er uenig i kvalitetskontrollantens erklæring og derfor har gen-

givet, hvad man betragter som den rigtige konklusion. Det vides ikke, hvad de konkrete omstæn-

digheder i sagsforløbet med Revisortilsynet har været. Erhvervsstyrelsen har heller ikke konkret 

taget stilling til denne og henviser til følgende:114 

”at kvalitetskontrollen resulterede i adskillelige sanktioner fra Revisortilsynets side. Virksomheden 
fik således en påtale og blev tillige pålagt en fuld fornyet kontrol, begrundet i de fundne problemer” 

Ovenstående viser, at til trods for nogle meget overordnede krav til indholdet af gennemsigtigheds-

rapporterne føres der alligevel en kontrol af indholdet. Det er formentlig helt i overensstemmelse 

med hensigterne i reglerne, at revisionsvirksomhederne skal offentliggøre så meget information som 

muligt, men det må selvsagt ikke kunne vildlede læseren. Relevansen i Erhvervsstyrelsens offent-

                                                 
112 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport for 2008/2009 for RSMplus side 5 
113 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport for 2008/2009 for RSMplus side 6 
114 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport for 2008/2009 for RSMplus side 8 
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liggørelse er derfor også ret tydelig. Man får sendt et klart signal om, at indholdet i gennemsigtig-

hedsrapporterne skal være pålideligt, og at der foregår en løbende kontrol af dette. Derved kan of-

fentliggørelse af afgørelsen også have en præventiv effekt.  

5.4 Revisortilsynets årlige rapporter 

Revisortilsynet udgiver årligt en samlet rapport, der samler op på udfaldet af de gennemførte kvali-

tetskontroller.  

Det fremgår af indledningen til denne afhandling, med henvisning til en artikel bragt i Børsen, at 

der er fejl i 46 % af de sager der var udtaget til Revisortilsynets obligatoriske kvalitetskontrol. Dette 

giver muligvis et lidt unuanceret billede af tingenes tilstand. Selve beregningen af de 46 % er base-

ret på, at der i forbindelse med 2010-kontrollen blev gennemført kvalitetskontroller i 178 virksom-

heder. Heraf blev 97 kontroller afsluttet med ”godkendelse uden videre bemærkninger”, hvilket 

svarer til 54 % af 178 sager. 2010 kontrollen omfattede i alt 1.423 sager (såvel revisionssager som 

andre erklæringsopgaver mv.) fordelt på 550 revisorer.  

I forhold til de kategorier der fremgår af Figur 22, side 95, er det alle sager med nummer 3, 4, 5, 6 

eller 7, der tæller som en fejl. Revisortilsynet har ikke offentliggjort hvor mange enkeltsager ud af 

de 1.423 kontrollerede sager der har medført en eller anden form for reaktion fra Revisortilsynet, 

hvilket formentlig ville have givet et bedre bud på fejlraten blandt revisorerne i Danmark.  

Artiklen fremhæver samtidig den negative udvikling i forhold til 2009 som et problem. I al væsent-

lighed er tallene for de to år sammenlignelige og forholdet kan derfor umiddelbart give anledning til 

begrundet bekymring. Revisortilsynets rapport giver ikke et entydigt svar på udviklingen men der 

angives følgende, som mulige begrundelser: 

”Det øgede reaktionsniveau kan skyldes, at der er indført mere detaljerede krav til gennemførelse 
af kvalitetskontrollen. Det kan også skyldes, at der er krav om, at der udtages flere enkeltsager til 
kontrol pr. revisor, når der konstateres fejl, ligesom der er indført fokusområder ved udtagelse af 
enkeltsager til kontrol. Det kan endvidere skyldes, at Tilsynet i nogle tilfælde er med til at udvælge 

sagerne, der skal kontrolleres.” 

Kilde: Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010, side 4 

Revisortilsynets udtrykker ikke nogen holdning til resultatet af kvalitetskontrollen, eller stigningen i 

antallet af sager der indbringes.  

Kvalitetskontrollen gennemføres som nævnt tidlige med to formål, nemlig at påse, at:  
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1) den kontrollerede revisionsvirksomhed har etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæs-

sigt kvalitetsstyringssystem, og 

2) revisors erklæring på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapi-

rer og med lovgivningens krav.  

Fejl efter nummer 1) kan være, at kvalitetsstyringssystemet ikke bliver anvendt ved udførelse af 

erklæringsarbejde eller manglende gennemførelse af efterfølgende intern kontrol. Sådanne fejl kan 

ifølge Revisortilsynets rapport ”…ikke siges at have direkte indflydelse på kvaliteten af de revide-

rede regnskaber. Fraværet af kvalitetsstyring kan imidlertid over tid svække revisor årvågenhed og 

foranledige fremtidige fejl.”115  

Som et billede på omfanget af fejl af type nummer 2 kan det fremhæves, at det samtidig fremgår af 

rapporten for 2010, at 51 revisorer er indbragt for Revisornævnet, svarende til lige under 10 % af 

samtlige kontrollerede revisorer. Denne faktor ville formentlige være mere rimelig, skulle man for-

søge at sætte tal på, hvor stor en del af revisorerne i Danmark der begår fejl. Det kan ikke udelukkes 

at der herudover, i en række sager er begået mindre fejl ved afgivelse af erklæringer, der blot har 

medført påtale uden yderligere sanktioner. Her må man altså stole på, at Revisortilsynet indbringer 

alle de sager for Revisornævnet, som rettelig kræver dette. Nedenfor er opstillet resultatet af Revi-

sortilsynets kvalitetskontrol for kontrolåret 2010: 

Modtagne erklæringer vedrørende afsluttede kontroller 178 100% 

Gennemført kvalitetskontrol uden yderligere bemærkninger 97 54% 
Påtale uden ny kontrol  23 13% 
Påtale med delvis ny kontrol  3 2% 
Påtale med fuld ny kontrol 16 9% 
Påtale med oversendelse til Revisornævnet og ny kontrol 27 15% 
Kontroller, hvor alene revisor er indbragt i konkrete sager 12 7% 
Figur 23 ‐ Resultat af kvalitetskontrollen 2010 fordelt på antal virksomheder 

Tallene kan som det fremgår fremstilles på mange måder og der vil altid kunne stilles spørgsmåls-

tegn ved anvendeligheden heraf. En ting synes dog at være klart og det er, at der rent faktisk sker 

fejl og mangler ved udførelsen af revisioner, og dette må også anses som forventeligt, idet udførelse 

af revisorhvervet ofte er bundet med skøn og vurderinger af mere subjektiv karakter. Den tidsmæs-

sige faktor vil nok til enhver tid gøre, at der ved en efterfølgende kvalitetskontrol vil kunne findes 

fejl og mangler i enkeltsager, eller i hvert fald kunne stilles spørgsmålstegn ved de udførte skøn. Ud 

                                                 
115 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010, side 11, nederst 



Indsigt i revisionskvalitet i Danmark   
 

 
Side 102 

fra tidligere analyse af gennemsigtighedsrapporter fremgår det, at 3 af de 5 undersøgte virksomhe-

der skriver at kvalitetskontrollen blev afsluttet uden forbehold eller supplerende bemærkninger, 

mens PCW oplyste, at der ikke var kritiske bemærkninger til kvalitetsstyringssystemet og at Ernst 

& Young blot angav hvornår man havde gennemført den eksterne kvalitetskontrol. Hvorvidt der hos 

de to sidstnævnte rent faktisk har været enkeltsager der har medført indbringelse for Revisornævnet, 

eller fornyede kontroller fortæller gennemsigtighedsrapporterne ikke noget om. Såfremt der rent 

faktisk var tale om fejl ville det være ønskeligt, at der skete mere åben rapportering herom. 

I det følgende afsnit behandles fremgangsmåden ved rapportering om kvalitetskontrollen i Storbri-

tannien.  

5.4.1 Rapportering og kvalitetskontrol i Storbritannien 

Der foretages ikke en nærmere analyse af forskelle og ligheder i reglerne for gennemførelse af revi-

sioner og den praktiske gennemførelse af kvalitetskontroller i henholdsvis Danmark og Storbritan-

nien. Det skal indledningsvist nævnes, at EU-reglerne i stort omfang er med til at diktere begge for-

hold. En stor forskel på Danmark og Storbritannien er dog, at kvalitetskontrollen i Storbritannien 

gennemføres af offentligt ansatte kvalitetskontrollanter i et organ benævnt Audit Inspection Unit 

(AIU), der udelukkende står for kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder med kunder af offent-

lighedens interesse. Revisionsmarkedet i Storbritannien vurderes umiddelbart at være meget lig det 

danske. I Storbritannien er markedet dog koncentreret omkring 4 store spillere med et lidt større 

spring ned til nummer 5.  

AIU offentliggør årligt resultatet af de gennemførte kvalitetskontroller. For revisionsvirksomheder 

med 10 eller færre kunder af offentlighedens interesse, sker der en samlet rapportering, mens der for 

revisionsvirksomheder med flere end 10 af disse kunder, sker rapportering på firmaniveau. Således 

er der for kontrolåret 2010/11 offentliggjort 6116 individuelle rapporter, samt en samlet rapport for 

de ”små” revisionsvirksomheder. Disse rapporter er udarbejdet med offentligheden som målgruppe.  

Hver rapport har et omfang på ca. 8 sider og indeholder udover nogle overordnede punkter hvor 

AIU mener der bør ske forbedringer, en overordnet statistik der viser karaktererne for de sager, der 

er blevet underlagt kvalitetskontrollen. Disse tal er opsummeret i følgende figur: 

                                                 
116 BDO, Grant Thornton, Ernst & Young, PWC, Deloitte samt KPMG 
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Antal klien‐
ter117 

Kontrol‐
lerede 
sager 

Relativ 
andel

Good with 
limited im‐
provements 

required

Acceptable
 but with im‐
provements 

required

Significant 
improvements 

required  Total

BDO  63  8  13% 50% 38% 12%  100%

Grant Thornton  165  10  6% 20% 60% 20%  100%

Ernst & Young  295  13  4% 38% 54% 8%  100%

Deloitte  342  13  4% 69% 23% 8%  100%

KPMG  413  14  3% 72% 14% 14%  100%

PWC  488  15  3% 47% 47% 6%  100%

Figur 24 ‐ Karakter kvalitetskontroller under AIU 

Som følge af en relativt lille stikprøve skal tallene tolkes med forsigtighed, hvilket AIU også under-

steger i rapporterne. Det fremgår af tallene, at alle 6 virksomheder har haft en eller to kontrollerede 

sager med behov for ”Significant improvements”. Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne 

med forholdene i Danmark, herunder hvorvidt den dårligste karakter samtidig medfører et discipli-

nært efterspil, om det svarer til en påtale efter danske forhold, eller noget tredje. Det der er vigtigt at 

fremhæve i denne forbindelse er blot, at AIU vurderer, at der er sager der kræver forbedring og at 

disse oplysninger kommer til offentlighedens kendskab.  

Af mere kvalitativ karakter fremhæver rapporterne, som nævnt, forskellige punkter, hvor AIU me-

ner at revisionsvirksomheden bør forbedre sig i en fortløbende proces med sigte på højere revisi-

onskvalitet. Sådanne bemærkninger kan blandt andet omfatte en opfordring til, at revisionsvirksom-

heden ønsker om vækst ikke fører til en virksomhedskultur med upassende fokus på salg af ikke-

revisionsydelser til revisionskunder118. Anden lignende kommentar lyder på, at revisionsvirksom-

heden skal sikre, at der ved evaluering af og målsætning for revisions managers ikke indgår faktorer 

om salg af ikke-revsionsydelser til revisionskunder119.  

Yderligere indgår der kommentarer omkring emner der synes at være reaktion på fund i konkrete 

sager. Det kan for eksempel være opfordringer til at udfordre ledelsens forudsætninger, der ligger til 

grund for impairment tests120, eller en opfordring til at styrke kvalitetssikringsgennemgangen for 

                                                 
117 Indenfor AIU’s ansvarsområde 
118 Public report on the 2009/11 inspection of BDO LLP, side 4 
119 Public report on the 2009/11 inspection of KPMG LLP and KPMG Audit Plc, side 12 
120 Public report on the 2009/11 inspection of Deloitte LLP, side 4 
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derved at reducere antallet af forhold, der konstateres ved den efterfølgende interne og den eksterne 

kvalitetskontrol121.   

Oplysninger omkring virksomhedens fokus på mersalg eller generelle betragtninger om systemer 

for kvalitetssikring mv. vurderes at være relevante for en aktør, der skal indgå i diskussioner med en 

potentiel revisor om revisionskvalitet. Forhold, der er udspringere af konkrete sager kan være rele-

vante at inddrage i overvejelser om revisionskvalitet, men er formentlig primært anvendelige for 

den kontrollerede virksomhed.  

5.5 Delkonklusion 

Kvalitetskontrollen under Revisortilsynet bidrager i stort omfang til revisionsvirksomhedernes leve-

ring af revisionskvalitet. Dette understreges af, at der fokuseres på de revisorer, der har leveret den 

dårligste kvalitet for derved at højne niveauet for disse.  

I forhold til indsigt i revisionskvalitet på firmaniveau bidrager Revisortilsynets kvalitetskontrol kun 

i begrænset omfang, idet det er ikke muligt at vurdere hvilke forseelser, der medfører hvilke konse-

kvenser i Revisortilsynets behandling af indkomne erklæringer fra kvalitetskontrollanterne.  

Den store detailregulering af kvalitetskontrollens gennemførelse, herunder udvælgelse af stikprøver 

mv., medfører, at kontrollen er sammenlignelig på tværs af de kontrollerede virksomheder og gen-

nemføres konsekvent. Således opnås en forventning om, at arbejdet med kvalitetskontrollen giver 

en relevant grundlag for Revisortilsynets afgørelser.  

Revisortilsynets årlige rapporter er med til at belyse revisionskvaliteten i Danmark på et helt over-

ordnet plan. Antallet af sager der medfører påtale eller strengere sanktion fra Revisortilsynet under-

streger, at der sker fejl ved udførelsen af revisorhvervet i Danmark.  

Måden hvorpå man i Danmark kommunikerer om fejl og mangler, der konstateres i forbindelse med 

kvalitetskontrollen, sætter begrænsninger for offentlighedens indsigt i emnet. Sammenlignet med 

forholdene i Storbritannien er forholdene i Danmark ganske lukkede. Det vurderes, at en øget åben-

hed og en erkendelse af, at der rent faktisk sker fejl, vil kunne bidrage positivt til fremtidig kommu-

nikation om revisionskvalitet. 

 

                                                 
121 Public report on the 2009/11 inspection of Grant Thornton UK LLP, side 4 
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6 Observere og vurdere revisionskvalitet  

De foregående kapitler har haft primær fokus på at definere, hvad der forstås ved revisionskvalitet, 

således at man kan blive i stand til at vurdere, om revisionskvalitet er eller har været til stede. Her-

udover er den rapportering, der sker til offentligheden behandlet, og det er derfor interessant at se, 

om denne rapportering er detaljeret og omfattende nok til, at man i praksis kan observere revisions-

kvaliteten.  Med udgangspunkt i offentligt tilgængelige oplysninger vil der i nærværende kapitel 

opstilles en model, der skitserer hvilke forholde der kan observeres. Denne model er benævnt 

grundlæggende kriterier for revisionskvalitet og beskriver de forhold, der kan indikere, om revisor 

historisk set har leveret revisionskvalitet.  

Yderligere vil det belyses, i hvilket omfang og hvor faktorerne fra kvalitetsmodellen kan observeres 

i praksis. Disse faktorer indgår ved vurderingen af revisionskvalitet i et nutids- eller fremtidsper-

spektiv.   

Disse modeller danner grundlag for afhandlingens hovedkonklusion: ” Hvordan og i hvilket omfang 

kan offentligheden observere og vurdere revisionskvalitet i Danmark?” 

6.1 Grundlæggende kriterier for revisionskvalitet 

Det er mindre relevant at diskutere, hvorvidt der er leveret relevante revisionsmæssige handlinger af 

god kvalitet i en konkret sag, hvis ikke såvel køber som bruger af revisionsydelsen har tillid til revi-

sorerne. Tilliden gælder ikke blot til branchen som helhed, men også til den enkelte revisor. Vurde-

ringen af revisionskvalitet på sags- og klientniveau vil således først finde sted, hvis der er tillid til 

revisor, ellers vil den enkelte sag være diskvalificeret på forhånd. Som udgangspunkt er der stor 

grad af tillid til revisor122, og med mindre der er indikationer på andet, vil formodningen pege i ret-

ning af, at revisor leverer god kvalitet.  

De udarbejdede frameworks fra blandt andre FRC og IAASB medtager mange kriterier, der funge-

rer som indikator for god revisionskvalitet. Til fælles har de alle dog, at de for offentligheden umid-

delbart kan være svære at observere. En af faktorerne i kvalitetsmodellen er, at der internt i revisi-

                                                 
122 Revisorer scorede 3,6 ud af 5 i 2011 udgaven af Radius’ årlige undersøgelse af 17 forskellige faggruppers trovær-
dighed og er samtidig højst placeret blandt de private faggrupper : 
http://www.radiuskommunikation.dk/Om%20Radius/Undersoegelser/Fagruppers%20trovaerdighed%20-
%202011/Fakta%202011.aspx 
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onsvirksomheden er en kultur, der fremmer høj faglighed og en professionel skepsis. Hvorvidt dette 

er tilstede i revisionsvirksomheden, kan man være svært at udtale sig om, før man har været ansat i 

den pågældende virksomhed, om end forholdet kan være belyst i revisionsvirksomhedens gennem-

sigtighedsrapport med henvisning til ”tone at the top”. Derfor står offentligheden med en udfordring 

i forhold til at observere disse enkeltkriterier for en given revisionsvirksomhed. De respektive fra-

meworks kan mangle en mere direkte stillingtagen til, hvordan aktionærer og andre kan anvende 

kriterierne aktivt ved vurdering af en revisor. Det er i sidste ende aktionærerne, der på generalfor-

samlingen vælger selskabets revisor. Deres grundlag for at træffe et valg er reelt ikke eksisterende. 

De må blot fæste lid til, at bestyrelsen og et eventuelt revisionsudvalg har truffet det rigtige valg på 

deres vegne.  

Offentligheden kan derfor se på, om der er nogle observer- og vurderbare indikatorer, som skal ta-

ges med i betragtningen. Dette vil primært være offentligt tilgængelige rapporter og afgørelser ved-

rørende revisorer. Med andre ord; eksisterer der offentligt tilgængelige data om revisorer, der inde-

holder indikationer på kvalitet. Da informationer fra offentlige myndigheder om revisorer primært 

rapporterer om mangler og sanktioner i form af bøder fra Revisornævnet og påtale fra Erhvervssty-

relsen, vil indikationer her være modsatrettet de faktorer, der indgår i frameworks om revisionskva-

litet, nemlig indikationer på manglende revisionskvalitet eller dårlig kvalitet.  

 
Grundlæggende indikatorer for 

revisionskvalitet Observerbar  Vurderbar

go
d
 k
va
lit
e
t 

nej  Påtale ved kvalitetskontrol ?  ja 

d
årlig kvalite

t 

Nej  Ja 

nej 
Idømt bøde / advarsel i Revisor‐

nævnet ? 
ja  Ja  Ja 

nej  Offentliggjort kritik fra E&S ?  ja  Ja  Ja 

nej  Idømt erstatningsansvar ?  ja  (Ja)  Ja 

nej 
Afgørelse mod revisor i Respon‐

sumudvalget ? 
ja  (Ja)  Ja 

nej  Øvrige indikationer ?  ja  Ja  Nej 

 

Figur 25 – Grundlæggende indikatorer for revisionskvalitet, kilde: egen tilvirkning 
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Ovenstående figur illustrerer, informationer offentligheden kan inddrage i vurdering af kvaliteten af 

en revisor. Informationerne kan først observeres, når forholdet har fundet sted og danner derfor kun 

basis for en ex post vurdering af revisionskvalitet. Disse faktorer beskrives enkeltvist i det følgende.  

6.1.1 Påtale ved ekstern kvalitetskontrol 

Som omtalt tidligere skal kvalitetskontrollanten efter endt kvalitetskontrol afgive en erklæring om 

kontrollen. Denne erklæring er det primære værktøj for revisortilsynet til vurdering af sagens af-

slutning. Hvis erklæringen indeholder supplerende oplysninger eller forbehold, er det op til revisor-

tilsynet at beslutte, hvilken sanktion der skal pålægges revisor eller revisionsvirksomheden. Figur 

22 på side 95 viser kategorierne af sanktioner, som Revisortilsynet kan pålægge den pågældende 

revisor eller revisionsvirksomhed. I relation til vurdering af denne information kan der anlægges 

den betragtning, at alt andet end en erklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger fra kva-

litetskontrollanten vil kunne indikere, at der ikke har været tilstrækkelig kvalitet i enten den konkre-

te revisionsopgave eller på firmaniveau.  

Denne information er dog ikke tilgængelig i Danmark, idet kvalitetskontrollantens erklæringer ikke 

offentliggøres. Det vil kun være i de tilfælde, hvor kontrollen resulterer i en indklage til Revisor-

nævnet, at de fundne forhold bliver offentliggjort. Niveauerne 3-5 i Figur 22 indikerer, at der har 

været kritisable forhold hos den kontrollerede revisionsvirksomhed eller i en konkret erklæringsop-

gave, men oplysninger herom er ikke umiddelbart tilgængelige123. Dette kunne formentlig have gi-

vet en indikation af, hvad Revisortilsynet vurderer som værende grove og mindre grove overtrædel-

ser af god revisorskik og dermed en gradbøjning af ”dårlig” kvalitet.  

6.1.2 Sanktioneret ved Revisornævnet 

De fleste sager i Revisornævnet er indklaget af enten Revisortilsynet eller Erhvervsstyrelsen. Der 

forekommer dog også sager, hvor revisor er indklaget af opdragsgiver i en erklæringssag eller i en 

revision. Da afgørelser bliver offentliggjort, vil det her både være muligt at observere og vurdere 

kvaliteten af revisors arbejde i de pågældende sager. Typisk vil revisors skyld bliver vurderet ud fra 

god revisorskik, og en overtrædelse heraf resulterer i en advarsel eller en bøde. Sagens nærmere 

omstændigheder er typisk tilstrækkeligt beskrevet, således at en læser vil kunne danne sit eget ind-

tryk af afgørelsen. En sanktion af revisor vil derfor indikere, at der har været en brist i revisors 

                                                 
123 Der har vist sig muligt at få aktindsigt i enkelte erklæringer, men dette ligger udover hvad der synes rimeligt for en 
interessent 
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”kvalitetsniveau”, og dette forhold bør indgå i den samlede vurdering af revisor. Mulighederne for 

at danne sig et hurtigt overblik af sager i Revisornævnet er dog begrænsede, da det ikke er muligt at 

anvende udvidede søgekriterier såsom bødestørrelse, frifindelse eller navnet på revisor eller revisi-

onsvirksomheden, blot for at nævne nogle kriterier, der kunne være interessante.  

6.1.3 Kritik fra Erhvervsstyrelsen i offentliggjorte afgørelser 

Erhvervsstyrelsen kan indlede undersøgelser af en revisor eller en revisionsvirksomhed. Resultatet 

af disse undersøgelser vil i nogle tilfælde blive offentliggjort, og undersøgelsen kan resultere i enten 

påtale, påbud eller indbringelse for Revisornævnet. Da undersøgelserne indledes på baggrund af 

konkrete mistanker om overtrædelse af Revisorloven, vil et offentliggjort resultat med kritik af revi-

sor/revisionsvirksomheden indikere en kvalitetsbrist. Sagens nærmere omstændigheder vil indgå i 

den offentliggjorte undersøgelse, så læseren kan anlægge en konkret vurdering af forholdene og 

baggrunden for kritikken. 

6.1.4 Idømt erstatningsansvar 

Som omtalt tidligere, kan en revisor ved at handle uagtsomt eller forsætligt gøre sig erstatningsan-

svarlig. Dette vil kræve,  at betingelserne for erstatningsansvar er opfyldt. I revisors tilfælde viser 

domspraksis, at det er en forudsætning, at der er handlet i strid med god revisorskik, førend revisor 

kan gøres erstatningspligtig124. I lighed med afgørelser i Revisornævnet, er det faktum, at en revisor 

er dømt erstatningsansvarlig ikke en entydig faktor på generel dårlig kvalitet, men er et kriterium, 

der bør indgå i den samlede bedømmelse. En dom omkring erstatningsansvar vil typisk blive offent-

liggjort i diverse juridiske tidsskrifter eller i databaser på internettet. De forekommer dog ikke i en 

kategoriseret form, hvorfor man kan lede længe, hvis man skulle se, hvorvidt en konkret revisor var 

idømt erstatningsansvar.  

6.1.5 Afgørelser i Responsumudvalget 

Responsumudvalget er et udvalg under FSR Danske Revisorer, der behandler klager omkring hono-

rarstørrelser og kan eksempelvis i forbindelse med retssager udtale sig om, hvorvidt god revisorskik 

er overholdt. I modsætning til Revisornævnet kan Responsumudvalget ikke pålægge en egentlig 

straf, men anvendes som fagligt organ til afgørelser. En afgørelse fra Responsumudvalget der peger 

på, at revisor ikke har overholdt god revisorskik kan indikere en mangel på kvalitet. Afgørelserne er 

                                                 
124 Danske perspektiver på revisorer og revision. Thomas Riise Johansen, Martin Lunden m.fl. side 237-238. 
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dog anonymiseret, hvorfor der kræves et konkret kendskab til, at en revisor/revisionsvirksomhed 

har haft negative sager i Responsumudvalget.  

6.1.6 Øvrige indikationer  

Denne kategori skal betragtes som en opsamlingskategori. Heri bør indgå et eventuelt konkret kend-

skab til den pågældende revisor. Nogle revisorer kan med tiden få et blakket ry. Det kan ikke ude-

lukkes, at det i nogle tilfælde sker uforvarende, men hvis man har konkret kendskab til uetisk hand-

lemåde eller uafhængighedsforhold, der er på grænsen til det acceptable, bør den kendskab indgå i 

den samlede vurdering af en revisor.  

6.1.7 Sammenfatning grundlæggende  

De grundlæggende indikatorer kan ikke i fuldt omfang stå alene, men skal indgå i en samlet vurde-

ring. Samtidig vil konklusionen, der kan drages på baggrund heraf,  kun være ”ikke-afkræftende”, 

det vil sige, at når det ikke kan konstateres, at revisor har for vane at levere dårlig kvalitet, må det 

antages, at det arbejde revisor leverer, er af god kvalitet.  

Omvendt vil en enkelt indikation på dårlig kvalitet ikke kunne ophøjes som grundlag for, at alt det 

andet revisionsarbejde, der leveres, er af dårlig kvalitet. Endvidere vil det, især for større revisions-

virksomheder, nok være urimeligt at antage, at én revisors fejl, der for eksempel er blevet sanktio-

neret i Revisornævnet, samtidig kan tages til udtryk for, at alle hans kollegaer begår samme fejl. 

Ikke desto mindre er det rimeligt at antage, at når revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem 

har tilladt fejl én gang, så er der basis for, at det kan ske igen. 

6.2 Indsigt i revisionskvalitet på sagsniveau 

I det følgende behandles de faktorer, der indgår i modellen i afsnit 3.8.1, i forhold til i hvilket om-

fang den enkelte faktor bliver kontrolleret i forbindelse med kvalitetskontrollen. Denne analyse er 

udført ved at kontrollere, hvorvidt den pågældende faktor indgår som et punkt på de checklister i 

”Bilag til Revisortilsynets Retningslinjer”, som kvalitetskontrollanten skal benytte sig af i forbin-

delse med kvalitetskontrollen.  

I forhold til kvalitetsmodellen bliver der således samlet op på hver enkelt faktor. For de faktorer der 

kontrolleres ved kvalitetskontrollen er der, så vidt muligt, anført reference til relevant checkskema. 

Visse faktorer indgår ikke som egentlig checkpunkter ved kvalitetskontrollen, men er i større grad 

omfattet af kvalitetskontrollantens overordnede vurdering. Andre faktorer kan i stedet observeres i 
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revisionsvirksomhedernes gennemsigtighedsrapporter. Endeligt vil der være faktorer, der ikke kan 

observeres et af de to steder.  

Modellen med referencerne fremgår af efterfølgende sider 111 og 112.  

Gennemsigtighedsrapporterne indgår som den primære kommunikation fra revisionsvirksomheder-

ne til offentligheden. Gennemsigtighedsrapporterne indeholder beskrivelser af konkrete forhold i 

virksomheden, hvorfor det synes logisk at påse hvorvidt faktorerne på ”firm level” kan observeres. 

Faktorerne på ”engagement level” relaterer sig til forhold ved en konkret revision, så på trods af, at 

der i gennemsigtighedsrapporterne kan ses beskrivelser af hvordan sager håndteres, vil der være tale 

om overtolkning, hvis der fra gennemsigtighedsrapporterne udledes noget om konkrete sager. Der 

kan tilnærmet skabes en overordnet forventning om kvalitet på sagsniveau, da rapporterne indehol-

der beskrivelser af kvalitetsstyringssystemet men en egentlig observation på sagsniveau er ikke mu-

lig.  

Modellen viser således hvilke af faktorerne som offentligheden med begrundet forventning kan be-

tragte som værende til stede eller opfyldt. Betragtningerne om revisionskvalitet kan her ske i et 

fremadrettet perspektiv, men er alligevel baseret på bagudrettede kontrollers effektivitet. Der er 

derfor usikkerhed forbundet med observationerne, idet der er en tidsmæssig forskydning fra en 

eventuel brist opstår i en virksomheds kvalitetsstyringssystem, til det konstateres ved kvalitetskon-

trollen og endeligt bliver sanktioneret ved Revisornævnet og bristet dermed kommer til offentlighe-

dens kendskab.   

Der skelnes mellem ”blank” som indikerer, at forholdet ikke observeres nogen af stederne; ”X” hvis 

forholdet anses for behandlet, samt ”(X)” hvis forholde kun tilnærmet indgår. Listen skal ikke tol-

kes som en fuldstændig liste, og denne beror på forfatternes subjektive vurdering af, hvorvidt for-

holdene er tilstrækkeligt repræsenteret i gennemsigtighedsrapporterne eller indgår i kvalitetskon-

trollens tjekskemaer.  
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Values, Ethics and Attitudes:  Kvalitets‐
kontrol  Bemærkning 

E1 
The engagement team recognizes that the audit is performed in the interests 

of the entity’s shareholders and in the wider public interest.   

E2  The engagement team exhibits professional skepticism.  X  Kval.kontrollant vurderer revisors skøn på centrale emner 

E3  The engagement team exhibits objectivity and integrity. 

E4  The engagement team exhibits professional competence and due care.  X  Delvist omfattet af generel bedømmelse af god revisorskik 

E5  The engagement team is independent.  X  bilag 4a, skema A pkt 2 

Knowledge, Experience and Time:

E6  Partners and staff understand the entity’s business.  X  bilag 4a, skema B pkt 6 

E7 
The audit engagement partner is actively involved in risk assessment, plan‐

ning and supervising the work performed.   

E8 
Staff performing detailed “on‐site” audit work have sufficient experience and 

their work is appropriately supervised and reviewed. 
X  bilag 4a, skema B pkt 3 

E9 
The audit engagement partner and other experienced members of the audit 

team are accessible to their staff.   

E10 
Partners and staff have sufficient time to undertake the audit in an orderly 

manner.   

Process:

E11  The engagement team complies with auditing standards.  X  bilag 4a, skema C + D 

E12  The engagement team makes proper use of technology.  X  Kval.kontrollant foretager generel vurdering 

E13   There is effective engagement with the auditors of other components of the 
group (where applicable).  X  bilag 4a, skema H 

E14 
There is effective engagement with the entity’s internal auditors (where 

applicable).   

E15  There is appropriate audit documentation. X bilag 4a, skema B + C + D 
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FI
R
M
 L
EV

EL
 

 
Values:  Gennemsigtig‐

hedsrapport 
Kvalitets‐
kontrol  Bemærkning (til kvalitetskontrol) 

F1  Appropriate governance arrangements are in place.  (X)   

F2 The firm promotes the personal characteristics essential to audit quality.  (X)   

F3  Financial considerations do not drive actions and decisions that have a nega‐
tive effect on audit quality.   

 
 

F4  Partners and staff have sufficient time and resources to deal with difficult 
issues as they arise.   

 
 

F5  The firm provides partners and staff with access to high‐quality technical 
support. 

X   
 

F6 Robust systems exist for making client acceptance and continuance decisions. X  X  bilag 2, skema C 

F7  Audit quality is monitored and appropriate consequential action is taken.  X  X  bilag 3, skema B 

Knowledge and Experience:  

F8 
Partners and more senior staff provide less experienced staff with timely 

appraisals and appropriate coaching or “on‐the‐job” training. 
(X)   

 

F9  Sufficient training is given to audit partners and staff on audit, accounting 
and, where appropriate, specialized issues. 

X   
 

Process:  

F10 
The engagement team is properly structured and there is adequate and time‐

ly involvement of partners and experienced staff. 
(X)  X  bilag 4a, skema B pkt 3 

The audit methodology: (X)   

F11 
* Does not discourage individual team members from thinking creatively, 

applying skepticism, and exercising judgment.   
X  bilag 2, skema E 

F12  * Requires an effective supervision and review of audit work.   

F13 * Requires appropriate audit documentation.  

F14 
The audit process is adapted to developments in professional standards and is 

responsive to regulatory inspection findings. 
X  X  bilag 3, skema A 
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Kontrollen af revisionspartnerens involvering i sagen, herunder tilgængeligheden for medarbejderne 

kan kun i meget begrænset omfang observeres. Revisionsfirmaets tidsregistreringer vil muligvis 

kunne afsløre partnerens reelle involvering i planlægningen, men dette forhold ligger ikke inden for 

kvalitetskontrollen omfang.  

Hvorvidt revisor reelt har haft tid nok til at udføre revisionen tilfredsstillende kan ikke observeres, 

kun såfremt der er planlagt handlinger, som ikke er blevet udført, eller hvis arbejdspapirer er udar-

bejdet efter erklæringens underskrivelse vil kvalitetskontrollen afsløre dette.  

Punkt F3, der har tæt tilknytning til revisors uafhængighed, kan ikke anses for observeret direkte. 

Kvalitetskontrollanten foretager en vurdering af det indsamlede revisionsbevis og kontrollerer 

hvorvidt revisor har konkluderet, at ”de anvendte ressourcer ikke har været klart utilstrækkelige”125. 

Punktet kan dog ikke fuldt ud anses for opfyldt, men revisor vil eksempelvis ikke kunne afskære 

dele af revisionen fordi honoraret er opbrugt.  

Som det fremgår er mange af faktorerne på firm level beskrevet i gennemsigtighedsrapporterne. 

Således kan man i nogen grad observere faktorerne på firmaniveau i gennemsigtighedsrapporterne. 

Rapporterne har dog den gennemgående svaghed, at de meget sjældent er suppleret med konkrete 

resultater af virksomhedens indsats. Eksempelvis indgår der beskrivelser af den interne kvalitets-

kontrol, men den er ikke suppleret med resultatet samt ledelsens holdning til dette. Det efterladte 

indtryk af gennemsigtighedsrapporterne er derfor at man godt kan se kvalitative faktorer beskrevet, 

men man kan savne konkrete målbare eksempler på de beskrevne forhold. 

Det fremgår samtidig af modellen, at visse faktorer hverken bliver undersøgt ved kvalitetskontrollen 

eller fremgår af virksomhedernes gennemsigtighedsrapport. Det er således op til interessenten selv 

at vurdere, i hvilket omfang den pågældende faktor skal tillægges betydning. Visse informationer 

skal efterspørges førend de bliver leveret.  

 

 

 

 

 

                                                 
125 Bilag til revisortilsynets retningslinjer, bilag 4a, skema D pkt 13 
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7 Konklusion 

I det følgende besvares afhandlingens hovedspørgsmål: ”Hvordan og i hvilket omfang kan offent-

ligheden observere og vurdere revisionskvalitet i Danmark?”. I det efterfølgende afsnit perspektive-

res til nært tilgrænsende emner, der vurderes at kunne udgøre interessante, alternative  vinkler på 

afhandlingens emner.  

7.1 Hovedkonklusion 

De internationale standarder ISQC1 og ISA 220 er primære ved revisors egen kvalitetssikring på 

både sags og firmaniveau. Hertil kommer, at revisor ved udførelse af sit hverv til hver en tid skal 

følge god revisorskik. Dette begreb er ikke entydigt defineret, men kan tilnærmet betragtes som en 

praksisskabt ramme for, hvad  den ordentlige revisor ville gøre. Definitionen på god revisorskik vil 

derfor udvikle sig over tid i takt med, at kravene til revisor ændrer sig.  

FRC og IAASB har givet deres bud på, hvad der er afgørende for revisionskvalitet. Begge har fra-

valgt at give konkrete bud på en entydig definition af god revisionskvalitet. I stedet for en klar defi-

nition har man givet bud på faktorer, der kan ses som drivere for kvalitet, det vil sige værktøjer til at 

kunne vurdere revisionskvalitet i et fremadrettet perspektiv. Disse faktorer vil derfor ikke direkte 

indgå i en vurdering af, om der i en sag eller i en revisionsvirksomhed har være udøvet god revisi-

onskvalitet. Dette vil stadig blive afgjort ud fra, om revisor har levet op til god revisorskik. Disse 

vurderinger foretages i Danmark primært af Revisornævnet. Det er dog tænkeligt, at mange af fak-

torerne fra kvalitetsmodellen præsenteret i denne afhandling vil indgå i Revisornævnets vurderingen 

af, om revisor har levet op til god revisorskik, da disse faktorer i vid udstrækning går igen i de in-

ternationale revisionsstandarder. Det skal dog præciseres, at god revisorskik og god revisionskvali-

tet i helhold til indholdet af kvalitetsmodellen ikke er identisk. Revisornævnets afgørelser samt an-

det offentliggjort materiale illustreret i Figur 25 kan i nogen udstrækning observeres og vurderes, og 

kan derfor indgå i en vurdering af, om revisor har udøvet god revisionskvalitet historisk set.  

Den eksterne kvalitetskontrol udmønter sig i en erklæring om den kontrollerede revisionsvirksom-

heds kvalitetsstyringssystem samt et udvalgt antal enkeltsager. Afhængig af indholdet i erklæringen 

vil denne blive bedømt fra ”ingen reaktion” til ”indbringelse for Revisornævnet”. Kun sager, hvor 

Revisortilsynet reagerer med  ”indbringelse for Revisornævnet” vil kunne observeres og vurderes af 

offentligheden. 
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Offentligheden har ikke mulighed for direkte at observere og vurdere kvaliteten af en gennemført 

revision, idet der ikke sker separat rapportering herom, ligesom det ikke fremgår hvilke revisions-

sager der har været underlagt revisionsvirksomhedernes interne kvalitetskontrol eller den eksterne 

kvalitetskontrol under Revisortilsynet. Med kendskab til Revisortilsynets kvalitetskontrol, herunder 

dens præventive effekt og de grundlæggende oplysninger, der kan indsamles om revisor, er det dog 

muligt at danne sig et indtryk af, hvorvidt forudsætninger for at levere revisionskvalitet har været til 

stede. Den endelige vurdering af revisionskvaliteten i en konkret sag vil dog kun kunne fastlægges 

af en efterfølgende kvalitetskontrol.  

Den primære kommunikation fra Revisortilsynet til offentligheden består i den årlige rapport om 

den gennemførte eksterne kvalitetskontrol. Denne giver dog kun mulighed for at observere og vur-

dere revisionskvalitet på et overordnet plan.  

En del af faktorerne i kvalitetsmodellen er baseret på kulturen og andre ikke direkte håndgribelige 

faktorer. Derfor er det nødvendigt med et indblik i disse forhold for at kunne danne sig et indtryk af, 

om den pågældende revisionsvirksomhed kan tænkes at levere revisionskvalitet i fremtiden. Revisi-

onsbranchen er relativt lukket forstået på den måde, at branchen sjældent udtaler sig om egne for-

hold. Dette skyldes til dels, at der er en klientfortrolighed, der skal bevares. Generelle oplysninger 

omkring fejl og mangler på firmaniveau, sker der ikke rapportering om.  

De lovpligtige gennemsigtighedsrapporter kan være et redskab til at observere nogle at de mere 

uhåndgribelige faktorer. En analyse af gennemsigtighedsrapporterne viser, at det er muligt at obser-

vere en del af faktorerne fra kvalitetsmodellen. Det indtryk man får ved gennemlæsning af gennem-

sigtighedsrapporterne er dog, at mange af oplysningerne er givet på et generelt plan, og der indgår 

meget sjældent nogle målbare oplysninger om konkrete forhold i revisionsvirksomheden.  

Det kan således sammenfattes, at det i rimelig grad er muligt for offentligheden både at observere 

og vurdere revisionskvalitet bagudrettet. Faktorer, der skal danne grundlag for, at revisionskvalitet 

kan leveres i fremtiden kan siges mulige at observere, men ikke mulige at vurdere, da gennemsig-

tighedsrapporterne ikke indeholder målbare oplysninger og kvalitetskontrollantens erklæring om 

den gennemførte kvalitetskontrol ikke offentliggøres.  
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7.2 Perspektivering 

EU’s Grønbog ”Læren af krisen” har ført nogle gennemgribende forslag med sig. Der tages blandt 

andet sigte på, at gøre op med den koncentration der er af big 4 firmaerne på revisionen af børsnote-

rede virksomheder i Europa.  

Revisortilsynets rapportering om fund ved kvalitetskontrollen kunne i større grad bidrage til vurde-

ring af den overordnede revisionskvalitet i Danmark, såfremt der blev skabt et miljø, hvor der var 

åbenhed om, at der sker fejl ved udførelsen af revisionshvervet. Kommunikation herom kunne ska-

be mulighed for, at forbedre kvaliteten på sigt via konstruktiv dialog mellem myndigheder, investo-

rer, revisionskunder og revisionsvirksomheder.  

Et velfungerende tilsyn er essentielt for revisionskvaliteten i Danmark. Det er dog på nuværende 

tidspunkt nødvendigt med blind tillid til, at Revisortilsynet varetager deres rolle tilfredsstillende, da 

det i praksis ikke er muligt at se, hvilke forhold der findes hos de undersøgte revisionsvirksomhe-

der.  For at kunne et bedre indblik i revisionskvalitet i Danmark kræver det, at rapporteringen for-

bedres. I for eksempel Storbritannien, bliver der offentliggjort en rapport omkring den eksterne kva-

litetskontrol udført i en konkret revisionsvirksomhed. Om rapporteringen til offentligheden omkring 

revisionskvalitet er tilpasset interessen herfor, vil kræve en konkret undersøgelse.  

I regi af FSR Danske Revisorer har man drøftet muligheden for, at medlemsfirmaerne forpligter sig 

til at offentliggøre resultatet af den eksterne kvalitetskontrol i gennemsigtighedsrapporten, hvilket 

ses som et skridt på vejen mod større åbenhed.   

Revisionskvalitet er i afhandlingen især blevet betragtet ud fra revisors input i processen til opnåel-

se af revisionskvalitet. En anden interessant vinkel kunne være revisors output, blandt andet i form 

af revisionspåtegningen. I den brede befolkning kan der i visse tilfælde konstateres en misforståelse 

af revisionspåtegningens betydning, idet en blank revisionspåtegning på en årsrapport, af nogle, 

betragtes som en ”blåstempling” af virksomheden som investeringsobjekt, hvilket langt fra er til-

fældet. EU varsler ændring af kravene til revisors påtegning, således at denne i højere grad kommer 

til at omtale revisors interne overvejelser i forhold til risiko for fejlinformation med videre. Sådanne 

tiltag vil givetvis medføre ændringer for afsender og modtager af revisionspåtegningen og det er 

tænkeligt, at den såkaldte forventningskløft derved vil kunne mindskes.  
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8 Kilder 
Primære kilder 

Revisorloven 

ISQC 1 - International Standard on Quality Control  

ISA 220 - Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber 

FRC Audit Quality Framework 
http://www.frc.org.uk/images/uploaded/documents/Audit%20Quality%20Framework%20for%20web1.pdf 

Audit quality – an IAASB perspective  
http://www.ifac.org/sites/default/files/meetings/files/6086_0.pdf 

IAASB “Audit Quality: An international framework” 
http://www.ifac.org/sites/default/files/meetings/files/20111205‐IAASB‐Agenda_Item_6‐F‐Revised_Draft_AQ_Fwk_Paper.pdf 

IAASB – An alternative Framework Structure 
http://www.ifac.org/sites/default/files/meetings/files/20111205‐IAASB‐Agenda_Item_6‐C‐
AuditQuality_Alternative_Framework_Structure‐V1.pdf 

FRC – POB Transparency reporting by Auditors of Public Interest Entitites – Review of mandatory reports 
http://www.frc.org.uk/images/uploaded/documents/2009%20Transparency%20Reports%20‐
%20POB%20review%20and%20comments.pdf 

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom, Revisortilsynet, 2011 
http://www.eogs.dk/graphics/Revisortilsynet/Retningslinjer%202011.pdf 

Bilag til  Revisortilsynets retningslinier, Revisortilsynet, 2011 
http://www.eogs.dk/graphics/Revisortilsynet/kontrollanter/Bilag%20til%20retningslinjer%202011.doc 

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010  
http://www.eogs.dk/graphics/Revisortilsynet/Redegoerelse_2010.pdf 

Bekendtgørelse om revisornævnet  

Gennemsigtighedsrapporter  

PWC 2010/11   www.pwc.dk 

BDO 2010  www.bdo.dk 

KPMG 2010  www.kpmg.dk 

E&Y 2010/11  www.ey.dk 

Deloitte 2010/11 www.deloitte.com/dk 

Rapporter fra AIU 
http://www.frc.org.uk/pob/audit/firmreports1011.cfm  

FRC – AIU Public report on the 2010/11 Inspection of Ernst & Young LLP 

FRC – AIU Public report on the 2009/11 Inspection of BDO LLP 

FRC – AIU Public report on the 2010/11 Inspection of PriceWaterHouseCoopers LLP 

FRC – AIU Public report on the 2010/11 Inspection of KPMG LLP and KPMG Audit PLC 

FRC – AIU Public report on the 2010/11 Inspection of Grant Thornton UK LLP 

FRC – AIU Public report on the 2010/11 Inspection of Deloitte LLP 

FRC – AIU Public report on the 2010/11 Inspection of Firms auditing ten or fewer entitites within AIU scope 

EU-dokumenter 

European Commission – Proposal for a “Regulation of the European Parlaiment and of the council on specific require-
ments regarding statutory audit of public-interest entities” 
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Europa-Kommisionen – Grønbog “Revisionspolitik: Læren af krisen” 

Kendelser fra Revisornævnet  

10/2009-S  

65/2010  

56/2010 

Rapporter 

Deumes, Schelleman m.fl. ”Audit Firm Governance: Do Transparancy Reports Reveal Audit Quality ?” 

Artikler 

Nyhedsbrev for bestyrelser nr. 03 – 12. februar 2010. 6. årgang. www.bestyrelsen.dk 

”Revisoranalysen 2011”, Berlingske Nyhedsmagasin, onsdag 9. februar 2011, 3. sektion 

INSPI nr. 2 2012 ”Fremtidens revisionspolitik” 

Bedard m.fl, Audit Quality Indicators: A Status Update on Possible Public Disclosures and Insights from Audit Practice 
http://aaajournals.org/doi/pdf/10.2308/ciia.2010.4.1.C12 

”Hver anden revisor laver fejl”, Børsen, 27. oktober 2011, side 12 

Bøger 

Langsted, Andersen og Kiertzner, Revisoransvar, 7. Udgave 

Danske perspektiver på revisorer og revision. Thomas Riise Johansen, Martin Lunden m.fl. 

KMPG, Indsigt i Revisorloven  

Øvrige 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: ”Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport for 2008/2009 for RSMplus” 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: ” Afgørelse vedrørende undersøgelse af vurderingsberetning afgivet 

af registreret revisor Merete Leth” 

FSR.dk, nyhedsarkiv 2009 28/09 ”FSR omlægger kvalitetskontrol” 

Basis for conclusions, ISQC 1, December 2008 
http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/Basis_for_Conclusions_ISA_220_Redrafted_and_ISQC_1_Redrafted_0.pdf 

IAASB CAG Agenda (September 2011) 
http://www.ifac.org/sites/default/files/meetings/files/20110912‐IAASBCAG‐AgendaItemC‐Slides‐to‐Introduce‐AQ‐Session‐V2.pdf 

Transparency of firms that audit public companies  
http://www.iasplus.com/iosco/0909transparency.pdf 

IAASB CAG, 12-15 September 2010, agenda item P,  
http://www.ifac.org/sites/default/files/meetings/files/5665_0.pdf 

IAASB CAG, 13-15 September 2010, minutes 
http://www.ifac.org/sites/default/files/meetings/files/6186_0.pdf 

Ernst & Young, høringssvar til The Audit Quality Framework 
http://www.frc.org.uk/documents/pagemanager/frc/Audit_Quality_Framework_responses/Ernst%20&%20Young.pdf  

Reporting on audit quality monitoring – implementing a new approach 
http://www.frc.org.uk/images/uploaded/documents/Results%20of%20reporting%20on%20audit%20quality%20monitoring%20%2
8June%202007%293.pdf  

IFAC - referat 
http://www.ifac.org/sites/default/files/meetings/files/5127.pdf 

ACAP briefing paper 
http://pcaobus.org/News/Events/Documents/10132010_SAGMeeting/ACAP_Briefing_Paper.pdf 
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PCAOB CAG – meeting 9.-10. November 2011 
http://pcaobus.org/News/Events/Pages/11092011_SAGMeeting.aspx 

PCAOB October 2008 meeting 
http://thecaq.org/members/alerts/2008OctSAG.pdf 

Revisionsvirksomhedernes egen omtale af kvalitet 
http://www.pwc.dk/da/revision/index.jhtml (marts 2012) 
http://www.kpmg.com/dk/da/vores‐ydelser/audit/revision/sider/revision.aspx (marts 2012) 
http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/Voreslosninger/revisionogregnskab/revisorsopgaver/index.htm (marts 2012) 
http://www.bdo.dk/revision‐og‐regnskab/private%20virksomheder/Revision‐og‐erklaeringer/Pages/default.aspx (marts 2012) 
http://www.ey.com/DK/da/Services/Assurance/External‐Audit‐Services (oktober 2011) 

Branchers troværdighed (radius kommunikation) 
http://www.radiuskommunikation.dk/Om%20Radius/Undersoegelser/Fagruppers%20trovaerdighed%20‐
%202011/Fakta%202011.aspx 
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Inputfaktorer med betydning for revisionskvalitet 
EN

G
A
G
EM

EN
T 
LE
V
EL
 

Values, Ethics and Attitudes:

E1 
8.1.1.1 The engagement team recognizes that the audit is performed in 

the interests of the entity’s shareholders and in the wider public 
interest.

E2  The engagement team exhibits professional skepticism. 

E3  The engagement team exhibits objectivity and integrity. 

E4  The engagement team exhibits professional competence and due care. 

E5  The engagement team is independent.

Knowledge, Experience and Time:

E6  Partners and staff understand the entity’s business. 

E7 
The audit engagement partner is actively involved in risk assessment, plan‐

ning and supervising the work performed. 

E8 
Staff performing detailed “on‐site” audit work have sufficient experience 

and their work is appropriately supervised and reviewed. 

E9 
The audit engagement partner and other experienced members of the 

audit team are accessible to their staff. 

E10 
Partners and staff have sufficient time to undertake the audit in an orderly 

manner. 

Process:

E11  The engagement team complies with auditing standards. 

E12  The engagement team makes proper use of technology. 

E13 
 There is effective engagement with the auditors of other components of 

the group (where applicable). 

E14 
There is effective engagement with the entity’s internal auditors (where 

applicable). 

E15   There is appropriate audit documentation.

bilag 2 
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FI
R
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Values:

F1  Appropriate governance arrangements are in place. 

F2  The firm promotes the personal characteristics essential to audit quality. 

F3 
Financial considerations do not drive actions and decisions that have a 

negative effect on audit quality. 

F4 
Partners and staff have sufficient time and resources to deal with difficult 

issues as they arise. 

F5 
The firm provides partners and staff with access to high‐quality technical 

support. 

F6 
Robust systems exist for making client acceptance and continuance deci‐

sions. 

F7  Audit quality is monitored and appropriate consequential action is taken. 

Knowledge and Experience:

F8 
Partners and more senior staff provide less experienced staff with timely 

appraisals and appropriate coaching or “on‐the‐job” training. 

F9 
Sufficient training is given to audit partners and staff on audit, accounting 

and, where appropriate, specialized issues. 

Process:

F10 
The engagement team is properly structured and there is adequate and 

timely involvement of partners and experienced staff. 

The audit methodology:

F11 
* Does not discourage individual team members from thinking creatively, 

applying skepticism, and exercising judgment. 

F12  * Requires an effective supervision and review of audit work. 

F13  * Requires appropriate audit documentation. 

F14 
The audit process is adapted to developments in professional standards 

and is responsive to regulatory inspection findings. 
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Anvendte forkortelser     

RL Revisorloven 

AQF Audit quality framework 

FRC Financial reporting Council 

AIU  Audit Inspection Unit 

POB Public Oversight Board 

ISA International standard on Auditing 

ISQC International Standard on Quality Control 

IAASB The International Auditing and Assurance Standards Board 

IAASB CAG IAASB Consultative Advisory Group 

IFAC International Federation of Accountants 

PCAOB Public Company Accounting Oversight Board  
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