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1 Executive summary 

This dissertation investigates the challenges public quality control provides to small and medium sized 

practices.  The subject of the dissertation is chosen due to our personal interest in the experienced 

increasing criticism of quality control within our branch. 

Focusing on the regulation of current quality control we are highlighting a number of problem areas 

derived from different reports, articles and personal experiences. We feel that a number of these problems 

result in disproportionate quality control for small and medium sized practices. The dissertation is 

especially focusing on problem areas within economic burden, skills, method for implementation and 

changed conduct. 

The recent year�s evolution within the accountancy profession has led to stricter requirements in a number 

of areas. The reports from Revisortilsynet point out the largest contributor of mistakes are the small 

accountants.  Each year, these deficiencies are identified by the conducted control of the selected 

practices. Despite positive announcements from several sources, an examination of Revisortilsynets latest 

report for 2013, compared to the two recent, shows that the results is not quite so positive.  

From the highlighted problem areas and the issues identified from Revisortilsynets reports collected, we 

have created a questionnaire which was sent out using our network to small and medium sized practices 

throughout Europe. The responses received are being used to analyse how Danish quality control can 

benefit from changes, using inspiration from elsewhere in Europe. 

Derived from the questionnaires we interviewed three Danish accountants from smaller practices, who 

gave their view on current quality control and any related issues. With reflection on these answers 

combined with the analysis of our data, we summarise the essential problem areas and propose 

recommendations how to solve them. 

The conclusion shows that a number of areas could be handled differently with good results, to create an 

improved statutory quality control carried out by Revisortilsynet.
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3 Indledning og problemformulering 

3.1 Indledning 

Kvalitetssikring i revisionsbranchen er et område, som gennem de senere år i stigende grad har været i 

fokus � en tendens der uden tvivl vil fortsætte fremover. Lovgivningen ændres løbende og medvirker til, at 

branchen er i konstant udvikling. Fokus i revisionsvirksomhederne bør derfor hele tiden være på at 

kvalitetssikre.  

Ønsket om at kvalitetssikre revisionsbranchen har gennem de seneste år ført til adskillige nye tiltag. Tiltag 

som hele tiden har det mål for øje, at man skal sikre sig endnu bedre mod fejl og mangler i revisorernes 

arbejde. Forbedringerne af kvalitetssikringen går i flere retninger, men har blandt andet ført til ændringer i 

strukturen, samt udførelsen af den eksterne kvalitetskontrol. Reguleringerne har ligeledes ført til en 

skærpelse af dokumentationsgraden i forbindelse med afgivelse af erklæringer med sikkerhed. Med de nye 

tiltag forsøger man således at forbedre kvaliteten, både gennem forebyggelse og ved en strengere kontrol. 

Ser man på Revisortilsynets redegørelser for de seneste år, så viser disse tilsyneladende et positivt billede 

af kvaliteten og udviklingen heraf. Som alle andre brancher har revisorbranchen dog også enkelte brodne 

kar. Disse revisorer har medvirket til, at branchen har været ramt af mediernes, lovgivers og øvrige 

regnskabsbrugeres søgelys i forhold til, om kvaliteten i branchen er god nok til at kunne bære et stempel 

med titlen �offentlighedens tillidsrepræsentant�. 

Man har som følge af de seneste års ændrede lovgivning, set et fald i valget af revision til fordel for review 

og udvidet gennemgang � erklæringer med begrænset sikkerhed. Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, 

at mange har valgt at skifte til en erklæring om assistance. Denne handling kan indikere, at revisorer i 

stigende grad vælger at afgive assistanceerklæringer for herved at undgå kvalitetskontrollen. Revisor bør 

orientere klienterne omkring muligheder, fordele og ulemper ved de forskellige typer af erklæringer i 

forhold til den pågældende virksomhed. Valg af erklæring bør ske på baggrund af denne drøftelse og ikke 

på baggrund af, hvorvidt erklæringen er omfattet af kvalitetskontrollen eller ej. 

De skærpede krav fra standarder og øvrig lovgivning gør det svært, for især de helt små 

revisionsvirksomheder, at holde sig ajour og løbende tilpasse virksomhedens processer således, at de er i 

overensstemmelse med de krav, der stilles. Ser man på Revisortilsynets redegørelser fra 

kvalitetskontrollerne i henholdsvis 2010 til 2013 danner der sig et tydeligt billede af, at det særligt er de 

små og mellemstore revisionsvirksomheder og revisorerne herfra, der har problemer i forhold til 

overholdelse af kravene1. 

EU's 8. direktiv2 lægger op til, at de offentlige myndigheders kvalitetskontrol skal være proportional i 

forhold til den kontrollerede revisionsvirksomheds størrelse. Dette fremgår blandt andet af betragtning nr. 

17 til direktivet: 

                                                           
1
 Redegørelser om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010-2013, Revisionsvirksomheder med henholdsvis 1 

underskriftsberettigede godkendt revisor efter revisionsvirksomhedens interne regler og 2-10 underskriftsberettigede 
godkendte revisorer efter revisionsvirksomhedens interne regler 
2 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 
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�Medlemsstaterne bør tilskyndes til som led i deres offentlige tilsynssystem at finde en koordineret metode 

til udførelse af kvalitetskontrol, således at de berørte parter ikke belastes i unødigt omfang.� 3 

FSR har ligeledes fokus på, at kvalitetskontrollen kan forbedres og har blandt andet med forslag nr. 164, et 

ønske om at opnå større proportionalitet i forhold til den nuværende kontrol. FSR ønsker med forslaget at 

sætte større fokus på kundesammensætningen hos de enkelte revisionsvirksomheder og således skabe en 

mere dybdegående proportionalitet, end blot om revisionsvirksomheden har PIE- eller ikke-PIE kunder. 

Både FSR og EU har tydeligt fat i noget relevant omkring det faktum, at en større proportionalitet vil skabe 

en mere ensartet kvalitetskontrol. �Manglende proportionalitet� dækker i denne afhandling over, de byrder 

og konsekvenser, som affødes af kvalitetskontrollen rammer revisorerne uensartet.  Man mener således, at 

de små rammes relativt hårdest, idet kravene på nuværende tidspunkt er ens for alle størrelser af 

virksomheder. Begrebet dækker ligeledes over problematikken omkring, hvorvidt man rent faktisk 

kontrollerer virksomhederne, hvor det er mest relevant. Men kan det i praksis lade sig gøre, at skabe større 

proportionalitet og vigtigst af alt � hvordan kan denne opnås?  

De seneste år har budt på adskillige erhvervsskandaler i både ind- og udland. Flere af disse sager har ført 

tilbage til virksomhedernes revisorer, i form af manglende handlinger eller dårligt udført arbejde. Set med 

danske øjne kan det derfor fremkomme som et paradoks, at man indenfor de seneste år gentagne gange 

har lempet på revisionspligten, kombineret med at kravene til kvalitetskontrollen synes at blive strengere 

og strengere. 

3.2 Problemformulering 

På trods af, en række revisorer måske vil være uenige, idet de har mistet tilliden til kontrollen grundet 

dårlige oplevelser, vil en velfungerende offentlig kvalitetskontrol alt andet lige være i alle parters interesse. 

En sådan kontrol vil have en opstrammende effekt på revisionsvirksomhederne og herigennem være med 

til at løfte niveauet og dermed kvaliteten for hele branchen. 

Branchen er sammensat af revisionsvirksomheder i mange forskellige størrelser og det er i den forbindelse 

nødvendigt at se på hvorledes kvalitetskontrollen kan opbygges, således at der opnås proportionalitet i 

forhold til de forskellige størrelser af virksomheder. Den nuværende kontrol er efter vores overbevisning 

med til at give en række uhensigtsmæssige og unødvendige udfordringer for særligt de små- og 

mellemstore revisionsvirksomheder (herefter kaldet SMP�er), som i denne opgave er defineret som 

virksomheder med ti eller færre underskrivende revisorer. På baggrund heraf har vi opstillet følgende 

problemformulering: 

Hvilke udfordringer er der i forbindelse med kvalitetskontrol for små- og mellemstore 

revisionsvirksomheder, hvordan kan disse udfordringer håndteres og kan der i den 

forbindelse, hentes inspiration fra andre EU-lande? 

Den nuværende kvalitetskontrol er gældende både for den lille enkeltmandsrevisor og eksempelvis den 

mellemstore revisionsvirksomheder med ti underskrivende revisorer. Risikoen for, at dette vil give sig til 

udtryk ved manglende proportionalitet er således tilstede, idet kontrollens elementer er ens for begge 

                                                           
3 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 
4 FSR �styrket kvalitet i revisorbranchen *17 forslag til bedre kvalitet� 
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typer virksomheder. Arbejdsgangen og de daglige opgaver kan være meget forskellig iblandt disse typer 

virksomheder og særligt de helt små virksomheder kan derfor, sammenlignet med større 

revisionsvirksomheder, føle en uforholdsmæssig stor byrde forbundet med et kontrolbesøg. På baggrund 

heraf opstilles følgende underspørgsmål: 

1) Hvordan er kvalitetskontrollen tilrettelagt i Danmark og hvilke udfordringer giver det for 

SMP�erne? 

Vi mener, at der i relation til ovenfor nævnte underspørgsmål, er mulighed for at håndtere 

problemstillingerne i den nuværende kvalitetskontrol bedre. Til inspiration herfor ønsker vi at afklare 

følgende: 

2) Hvordan foregår kvalitetskontrollen i det øvrige EU? 

Idet vi ikke selv har så mange års erfaring, ønsker vi at kompensere herfor ved at inddrage en række danske 

revisorer fra mindre revisionsvirksomheder, for herved at belyse følgende: 

3) Hvordan oplever danske revisorer kvalitetskontrollen og hvad er deres syn på kontrollen af 

SMP�erne? 

på baggrund i den viden vi har opnået gennem tilblivelsen af denne afhandling, og resultaterne fra 

ovenstående dataindsamlinger, forventer vi at kunne afslutte afhandlingen med en række anbefalinger, 

som belyses gennem følgende underspørgsmål: 

4) Hvilke faktorer er vigtige for at øge proportionaliteten i kvalitetskontrollen og hvordan kan 

denne proportionalitet opnås? 

3.3 Metode og modelvalg 

Opgavens empiriske undersøgelser er udført ved udsendelse af henholdsvis et spørgeskema til revisorer i 

Europa, samt gennem interviews med tre mindre revisorer i Danmark. 

Der er en række områder i relation til den nuværende kvalitetskontrol, som vi ønsker en dybere indsigt i. 

Med baggrund i disse, har vi valgt at bruge et spørgeskema til denne undersøgelse. Spørgeskemaet er efter 

behov suppleret med yderligere og uddybende korrespondance med respondenterne. 

Vores valg af metode bunder i, at vores respondenter kommer fra hele Europa. Såfremt vi alternativt havde 

interviewet vores respondenter, kunne det have resulteret i misforståede svar grundet sprogbarrieren. 

Intentionen med vores interviews med de tre mindre revisorer er dels, at afklare de spørgsmål, som 

fremkommer igennem arbejdet med afhandlingen, samt dels en opfølgning på de resultater, der 

fremkommer i vores spørgeskemaundersøgelse. 

Ved at kombinere disse to empiriske undersøgelser, har vi fået et supplement af kvantitative data fra 

spørgeskemaundersøgelsen og kvalitative data fra vores interviews. 

Ydermere har vi for nyligt deltaget i et kursus med fokus på �revisors erklæringer�. Kurset tog som 

udgangspunkt afsæt i Revisortilsynets seneste redegørelse for 2013, for herigennem at komme ind på de 

typiske fejl, som bliver fundet under kvalitetskontrollen. I relation hertil bød en stor del af kurset dog også 
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på diskussioner og debatter mellem kursisterne indbyrdes, samt mellem undervisere og kursister. Vi har 

fundet det relevant, at anvende en del af disse kommentarer i afhandlingen. Kommentarerne er således 

både brugt i bekræftende sammenhæng, men også i afkræftende tilfælde, hvor vi ikke er enige i de 

pågældende udtalelser. 

3.3.1 Spørgeskema 

3.3.1.1 Population og respondenter 

Vores formål med undersøgelsen er at opnå viden omkring kvalitetssystemet i de øvrige europæiske lande, 

herunder respondenternes holdninger hertil og en opsummering af, hvad den enkelte respondent ser af 

fordele og ulemper ved lige præcis deres system. 

Vi har valgt at benytte os af det internationale ECOVIS samarbejde, som vi er en del af. ECOVIS er en 

førende global konsulentvirksomhed med oprindelse i Europa, sammenslutningen opererer i over 50 lande 

og har mere end 4.500 medarbejdere. ECOVIS� fokus og kernekompetencer er ydelser indenfor skat, 

regnskab, revision og juridisk assistance. Vores undersøgelse er ikke rettet specifikt imod ECOVIS og 

spørgeskemaet vil derfor kunne besvares af andre revisionsvirksomheder. Årsagen til, at vi har valgt at 

bruge ECOVIS som vores respondenter er, at vi gennem vores tilknytning hertil har adgang til 

kontaktinformationer, således at vi kan ramme den rigtige målgruppe. 

Vi har dog set os nødsaget til at kigge en smule udenfor ECOVIS regi. Dette skyldes primært, at vi gennem 

dette netværk ikke har adgang til revisorer i blandt andet Sverige og Norge. I forhold til, at vi i mange 

henseender spejler os i de nordiske lande, er netop disse respondenter særlig vigtige for os. Vi har derfor 

valgt at kontakter to revisionskontorer udenfor ECOVIS regi.  

I forhold til opgavens relevans har vi valgt at afgrænse populationen, således at vi udelukkende har 

inddraget de europæiske lande i undersøgelsen. Dette skyldes primært, ønske om at kunne overføre 

undersøgelsens resultater til den danske kvalitetskontrol. Vores indledende undersøgelser viser, at hvis vi 

komme udenfor Europas grænser, vil der være risiko for, at variationen mellem landenes kvalitetskontrol vil 

blive for stor, og at respondenternes svar dermed ikke vil være aktuelle i forhold til opgavens 

problemstilling. 

3.3.1.2 Svarprocent 

Spørgeskemaet anses for gennemført, når respondenten har besvaret samtlige spørgsmål i spørgeskemaet, 

der er muligt for den enkelte.  

Grundet den internationale population har vi udformet spørgeskemaet på engelsk. Inden udsendelsen af 

spørgeskemaet blev dette pilottestet, både i relation til forståeligheden af spørgsmålene, 

uhensigtsmæssige formuleringer samt tekniske fejl. Grundet den store forskel i engelskkundskaberne rundt 

om i Europa har vi haft stor fokus på, at skrive på et let og forståeligt engelsk, uden alt for mange 

komplicerede udtryk og vendinger. 

Spørgeskemaet er blevet udsendt til 30 europæiske lande. Ud af disse 30 respondenter modtog vi én mail 

retur hvoraf det fremgik, at mailen ikke var leveret. Respondenten var den eneste partner i det pågældende 

land og vi har derfor ikke haft mulighed for at finde alternativer gennem ECOVIS. Vi har derfor en korrigeret 

population på 29 respondenter. Forud for spørgeskemaet udsendte vi en indledende mail, hvori vi kort 
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redegjorde for vores opgave og bad respondenterne svare på to indledende spørgsmål. I mailen gjorde vi 

dem opmærksomme på, at vi efterfølgende ville udsende et spørgeskema. Den indledende mail resulterede 

i 10 besvarelser, svarende til en svarprocent på 34,5 %. Selve spørgeskemaet blev besvaret af 10 

respondenter, ligeledes svarende til 34,5 %. Der er sammenfald mellem størstedelen af respondenterne fra 

vores indledende mail og spørgeskemaet, men der er også enkelte lande som har svaret på den indledende 

mail, men ikke på spørgeskemaet og omvendt.   

3.3.1.3 Udsendelse 

Opstilling og indhold af et spørgeskema kan have stor betydning for svarprocenten. Vi har derfor gjort os 

mange tanker og overvejelser omkring dette, som vi belyser nedenfor. 

Vi udsendte d. 14. august 2014 en indledende mail med introduktion til vores opgave samt to forberedende 

spørgsmål. De respondenter, som ikke havde besvaret denne indledende mail modtog en opfølgning d. 25. 

august 2014. Fredag d. 10. oktober 2014 udsendte vi en mail med en kort introduktion, samt et link til 

spørgeskemaet. Denne mail blev fulgt op d. 21. oktober 2014 med en rykker til alle, der ikke havde besvaret 

spørgeskemaet.  Indledende mail, distributionsmail og rykkermail fremgår af bilag 1, 2 og 3. 

To ud af de ti besvarelser blev modtaget fra Sverige og Norge. Spørgeskemaet til disse lande blev, grundet 

deres manglende tilhørsforhold til ECOVIS afsendt efterfølgende med en mere beskrivende mail, da disse 

ikke havde modtaget den første indledende mail. 

3.3.1.4 Spørgeskemaets elementer 

Spørgeskemaet er opdelt i syv del områder. Området omkring kvalitet og kvalitetskontrol spænder vidt og 

vi har derfor tilføjet en lille indledende tekst til de fleste områder, for dermed at mindske risikoen for 

fejlfortolkninger af spørgsmålene og samtidig specificere, hvad de kommende spørgsmål lægger vægt på. 

Hele spørgeskemaet fremgår af bilag 4.  

Vi har udvalgt en række fokusområder, som vil gå igen i spørgeskemaet. Områderne er valgt på baggrund 

af, hvad vi har vurderet, som værende mest relevant i forhold til den senere analyse. Hermed ikke sagt at 

manglende områder ikke er relevante for kvalitetskontrollen, men vi har blot set os nødsaget til, at 

afgrænse områderne med henblik på at gøre spørgeskemaet mindre tidskrævende for respondenterne. Det 

samme gør sig gældende for de cases, der fremgår sidst i spørgeskemaet. Også her havde vi medtaget flere 

cases, hvis det ikke var for vores viden om, at for tidskrævende spørgeskemaer kan være medvirkende til et 

reduceret antal af respondenter. 

Til brug for vores efterfølgende analyse af svarene er det vigtigt for os at kende det enkelte lands grænser 

for, hvornår der er tvungen revision. Første afsnit (spørgsmål 1, jf. bilag 4) er derfor udarbejdet som et 

spørgsmål, hvor respondenten har mulighed for at skrive en fritekst omkring grænserne for revision i den 

pågældendes land. Vi har gennem indledende undersøgelser erfaret, at grænserne generelt varierer meget 

blot indenfor Europas grænser. I forhold til kvaliteten generelt, men kvalitetskontrollens opbygning især, er 

det vigtigt for os at kunne analysere på dette, med de pågældende svar in mente. 

Afsnit to (spørgsmål 2-4, jf. bilag 4) omhandler definitionen af PIE. I lighed med afsnit et, er dette afsnit 

rettet mod, at vi ønsker at kende til de grundlæggende definitioner i forbindelse med vores efterfølgende 

analyse. 
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Afsnit tre (spørgsmål 5-10, jf. bilag 4) omhandler særligt den eksterne kvalitetskontrol. Med afsnittet ønsker 

vi især at bringe fokus på udvælgelsesprocessen, samt den eksterne kvalitetskontrols struktur generelt. 

Spørgsmålene lægger blandt andet vægt på tidsintervallet for den eksterne kvalitetskontrol, samt hvilke 

instanser der er ansvarlige for udførelsen og opfølgning på kontrollen. Afsnittet ligger ligeledes vægt på de 

primære fokusområder, samt hvilke områder der generelt er mest fejlbehæftede. 

Afsnit fire (spørgsmål 11-13, jf. bilag 4) flytter fokus fra selve udførelsen af kontrollen til de efterfølgende 

muligheder for sanktioner. Med dette afsnit forsøger vi at indsamle data, så vi efterfølgende kan analysere 

på hvordan sammenhængen mellem fejl indenfor de forskellige områder, hænger sammen med typen af 

sanktion, såfremt området overhovedet sanktioneres. 

Afsnit fem (spørgsmål 14-17, jf. bilag 4) indeholder spørgsmål, hvorved vi forsøger at afdække områderne 

omkring prisfastsættelse af kvalitetskontrollen, både i form af metode og størrelse, samt hvem der bærer 

udgiften. 

Afsnit seks (spørgsmål 18-22, jf. bilag 4) er afslutningen på spørgeskemaet. Vi har i dette afsnit oplistet en 

række cases, som respondenterne skal tage stilling til. Stillingtagen til de 11 cases sker af to omgange, hvor 

respondenterne først skal tage stilling til, hvorledes de vil mene, den pågældende case vil blive 

sanktioneret. Dette besvares ved hjælp af en 5-trins skala, hvor 1 er lig med ingen sanktion og 5 er lig med 

en meget streng sanktion. Respondenterne skal efterfølgende tage stilling til de samme cases, men nu skal 

de i stedet tage stilling til sanktionens størrelse, såfremt at denne efter deres overbevisning, vil blive 

straffet med bøde. Afslutningsvis skal respondenterne tage stilling til tre udtalelser, hvor de skal angive 

hvor vidt de er enige eller uenige. I spørgsmål 22 får respondenterne fri mulighed for at nævne fordele og 

ulemper, samt eventuelle forslag til forbedring af kvalitetssystemet i deres eget land. 

Afsnit syv (spørgsmål 23-25, jf. bilag 4) er blot til brug for identifikationen af hvem der har besvaret 

spørgeskemaet. 

Respondenterne har haft mulighed for at gå videre til næste spørgsmål uden at besvare det foregående. 

Dette har vi valgt med baggrund i, at enkelte lande ikke eller kun i meget lille grad beskæftiger sig med 

revision. Dette kan have den betydning, at de ikke er omfattet af den eksterne kvalitetskontrol, og derfor 

ikke vil kunne besvare spørgsmål, der relaterer sig hertil. Respondenten vil dog stadig kunne svare på en 

række af spørgsmålene og besvarelsen vil således stadig være brugbar for vores videre analyse. 

Spørgeskemaet opererer primært med lukkede spørgsmål, hvor respondenterne har mulighed for at vælge 

blandt en række opstillede svarmuligheder. Til enkelte af disse spørgsmål er der tillige mulighed for at 

vælge �andet� eller tilføje en kommentar. Ligeledes har vi valgt at tilføje enkelte åbne spørgsmål, som giver 

respondenterne mulighed for at lave en mere uddybende besvarelse.  

3.3.2 Interviews 

3.3.2.1 Population og respondenter 

Formålet med vores interviews er at få afklaret de spørgsmål og teorier, vi støder på i forbindelse med 

tilblivelsen af afhandlingen. Herudover vil vi bruge interviewene til at underbygge den viden og de data, 

som vi får gennem vores spørgeskemaundersøgelse. 
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Det vigtigste i relation til vores interviews er at forsøge at danne os et bedre billede af de mindre danske 
revisorers holdning til kvalitetskontrollen og elementerne heri. Den viden vi opnår igennem vores 
interviews, vil vi efterfølgende sammenholde med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Dette vil 
forhåbentligt resultere i, at vi på baggrund af disse to dataindsamlinger kan komme med forslag til 
hvorledes den nuværende kvalitetskontrol kan håndteres mere optimalt. 

Vi har lavet to interviews, hvoraf vi i det ene interviewede to af deltagere samtidigt. Dette interview er med 
to statsautoriserede revisorer fra et mindre revisionskontor i Roskilde. Herudover har vi lavet et interview 
med en registreret revisor med eget revisionskontor i Ringsted.  

Vi kontaktede på forhånd deltagerne, for at spørge om de ville deltage i vores interview, der skulle bruges i 
forbindelse med vores speciale på cand.merc.aud. Deltagerne fik på forhånd information om, at interviewet 
ville omhandle deres syn, som repræsentanter for SMP�er, på kvalitetskontrollens forskellige aspekter. 

Følgende personer er blevet interviewet:  

- Registreret revisor Kim Bay, fra Bay�s Revisionskontor den 28/11-14. Kim har samlet set 26 års 
erfaring fra branchen, i 1993 blev han færdig som registreret revisor. I 1997 fik han eget kontor og 
har i dag 7 ansatte, hvoraf Kim er den eneste registrerede revisor og dermed underskrivende 
partner.  Kim Bay har været underlagt to kvalitetskontroller, hvoraf den seneste lå i oktober 2014.  
 

- Statsautoriseret revisor Michael Vejgaard Hansen, fra Erik Munk statsautoriseret 
revisionsaktieselskab den 24/11-14. Michael har samlet set 28 års erfaring i branchen, i 1998 blev 
han færdig som statsautoriseret revisor. I 2003 blev Michael ansat hos Erik Munk statsautoriseret 
revisionsaktieselskab, og er i dag en ud af i alt fire partnere, der er 16 ansatte i virksomheden. 
Michael har været underlagt to kvalitetskontroller i den nuværende virksomhed, hvoraf den 
seneste lå i efteråret 2012. 
 
Michael har som den eneste af deltagerne selv været kvalitetskontrollant, efter de nugældende 
regler har Michael været med i kvalitetskontrollen fra starten, men er i 2014 stoppet.  
 

- Statsautoriseret revisor Carsten Johnsen, fra Erik Munk statsautoriseret revisionsaktieselskab den 
24/11-14. Carsten har samlet 28 års erfaring fra branchen, i 2003 blev han færdig som 
statsautoriseret revisor. I 2009 blev Carsten ansat hos Erik Munk statsautoriseret 
revisionsaktieselskab, og er i dag en ud af i alt fire partnere, der er 16 ansatte i virksomheden. 
Carsten har været underlagt to kvalitetskontroller, hvoraf den seneste lå i efteråret 2012. 

3.3.2.2 Interviewets elementer 

Interviewet består af to dele; Den første del består af 5-12 spørgsmål, som vedrører de forskellige aspekter 

i kvalitetskontrollen, herunder oplevelser med kontrollen, udviklingen heraf, proportionalitet, økonomi, 

samt metode for gennemførelse. I denne del af interviewet er vi særligt interesseret i, at deltagerne 

udtrykker deres egne tanker og holdninger til spørgsmålene.  

Den anden del af interviewet består af ni påstande, som vi ønsker at deltagerne udtrykker deres holdning 

til. Vi oplyser deltagerne, at vi hverken er for eller imod de omtalte påstande, men alene er interesseret i at 

kende deres holdninger hertil. Formålet med påstandene er at sætte deltagerne i gang med en tankeproces 

omkring, hvad de mener, der er af fordele og ulemper ved den nuværende kvalitetskontrol. 

Fokusområderne for anden del er de samme som første del, men indeholder ligeledes påstande omkring 

SMP�ernes kompetencer, samt ændret erklæringsadfærd. 
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3.3.3 Opgavens struktur 

Figur 1 � Opgavens struktur 
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Kapitel fire er et teoretisk kapitel, som beskriver hvorledes den nuværende kvalitetskontrol er reguleret. 

Beskrivelsen omfatter blandt andet kravene til revisionsvirksomhederne og Revisortilsynet, samt en 

gennemgang af, hvorledes den eksterne kvalitetskontrol udføres i praksis. Beskrivelsen af sidstnævnte del 

omkring kontrollen i praksis er primært medtaget af hensyn til den videre opgave, hvor denne viden 

forudsættes. Bekendtgørelser og retningslinjer fra Revisortilsynet er gennemgået i henhold til at besvare 

denne del.  

Kapitel fem er en empirisk analyse af Revisortilsynets seneste redegørelse for den udførte kvalitetskontrol i 

2013. Resultaterne fra denne sammenholdes med redegørelserne fra de to foregående år og kapitlet 

fokuserer således særligt på de problemstillinger, som gentager sig og dermed fortsat giver udfordringer for 

SMP�erne.  

I kapitel seks gennemgås de væsentligste problemstillinger ved den nuværende kvalitetskontrol. 

Gennemgangen bygger på en kombination af kritiske artikler, FSRs udspil til forbedring af den nuværende 

kontrol, samt egne erfaringer. Sammen med kapitel fire og fem besvarer dette kapitel 

problemformuleringens underspørgsmål 1. 

I kapitel syv foretager vi en empirisk analyse af besvarelserne fra vores spørgeskemaundersøgelse og 

besvarer herved problemformuleringens andet underspørgsmål. Vi sammenholder og opstiller 

besvarelserne fra det øvrige Europa, således at vi kan danne os et overblik over hvorledes 

kvalitetskontrollen foregår i disse lande.  

Kapitel otte er ligeledes en empirisk analyse, som belyser underspørgsmål tre, omkring hvordan danske 

revisorer oplever den nuværende kvalitetskontrol, særligt med henblik på udfordringerne for SMP�erne. 

Kapitlet bygger på interview med tre revisorer fra mindre revisionsvirksomheder i Danmark. 

Kapitel ni belyser underspørgsmål fire, omhandlende hvilke faktorer der er vigtige for at øge 

proportionaliteten i den nuværende kontrol. Kapitlet indeholder en perspektivering af afhandlingen. Denne 

bygger særligt på resultaterne af vores spørgeskemaundersøgelse og interviews, samt de erfaringer vi har 

gjort gennem tilblivelsen af afhandlingen. Formålet med kapitlet er at diskutere, hvordan man fremadrettet 

kan håndtere udfordringerne omkring den manglende proportionalitet i revisionsbranchens lovpligtige 

kvalitetskontrol. 

Afhandlingens konklusion fremgår af kapitel ti. Kapitlets formål er, ved at sammenfatte afhandlingen, at 

besvare problemformuleringens hovedspørgsmål. Kapitel ti fokuserer ligeledes på, hvorvidt den benyttede 

empiri har været velegnet til at undersøge problemformuleringens spørgsmål, samt undersøge om formålet 

for afhandlingen kan anses for opfyldt. 

3.3.4 Afgrænsning 

Vi har i vores spørgeskemaundersøgelse forsøgt at indhente besvarelser fra så mange EU-lande som muligt. 

Spørgeskemaet blev udsendt til 30 europæiske lande, men vi modtog kun besvarelser fra ti lande. Dette har 

naturligt begrænset os i omfanget af den europæiske inspiration, som vi havde til hensigt at anvende i 

afhandlingen. Vi har dog modtaget en række yderst fyldestgørende besvarelser og anser derfor stadig 

undersøgelsen for relevant. 
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3.3.5 Kildekritik 

Vi har gennem hele afhandlingen forholdt os kritisk til det materiale, vi har inddraget heri. Særligt har vi 

inddraget mange udtalelser og artikler fra FSR. Trods det faktum, at FSR er brancheforeningen for vores fag, 

har det været vigtigt at forholde sig kritisk til deres udmeldinger. 

3.3.6 Målgruppe 

Afhandlingen er skrevet til brug for revisionsbranchen generelt, men ligeledes til brug for FSR, 

Erhvervsstyrelsen, Revisortilsynet, samt dets kontrollanter.  
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4 Beskrivelse af det nuværende system 

Nedenstående vil give et kort indblik i hvorledes det nuværende system er tilrettelagt, herunder en kort 

gennemgang af strukturen, samt et overblik over hvorledes arbejdsopgaverne er fordelt. I forlængelse 

heraf omfatter kapitlet en kort gennemgang af, hvorledes kvalitetskontrollen fungerer i praksis, herunder 

blandt andet hvem der skal kontrolleres, samt hvad indholdet af en kontrol består af.  

4.1 Nuværende lovgivning 

Lov 2008-06-17 nr. 468 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (herefter kaldet Revisorloven) 

danner grundlag for lovgivningen omkring henholdsvis den påkrævede kvalitetsstyring og kvalitetskontrol. 

Revisorloven fra 2008 bygger i høj grad på EU-direktiver. Loven blev således også ændret i 2008 med 

henblik på at tilpasse denne til EU�s 8. direktiv. Hovedformålet med lovændringen var, at styrke kvaliteten 

af revisorernes arbejde. De væsentligste områder hvor der skete ændringer var kvalitetskontrol, 

efteruddannelse, etik og omdømme, tavshedspligt, uafhængighed, regler om sanktionering, samt krav om 

et effektivt overordnet offentligt tilsyn med revisorerne og revisionsvirksomhederne.  

For at revisor kan fremstå som offentlighedens tillidsrepræsentant, er der et behov for, at revisors arbejde 

har en god kvalitet. Kravene til kvalitetsstyring og kvalitetskontrol fremgår af Revisorlovens kapitel 65. En 

stor del af kvaliteten i revisorers arbejde, sikres netop gennem kravene til et godt kvalitetsstyringssystem, 

samt en effektiv kvalitetskontrol. Gennem de senere år med økonomisk krise er der set flere eksempler på, 

at ansvaret for virksomheders kollaps, bliver rettet mod revisor med beskyldninger om mangelfuld eller 

direkte dårlig udførelse af revisionen. Formålet med de krav der stilles i henhold til både 

kvalitetsstyringssystem og kvalitetskontrol, er at sikre en mere ensartet og standardiseret kvalitet i 

branchen.  

4.2 Kvalitetsstyringssystem 

Revisionsvirksomheder har pligt til at have et kvalitetsstyringssystem6 samt at anvende dette. Det er 

nødvendigt, at virksomhederne kan dokumentere brugen af systemet, da området både skal kontrolleres i 

forbindelse med den interne, såvel som den eksterne kvalitetskontrol. Det er Erhvervsstyrelsen der 

fastsætter reglerne omkring indholdet af kvalitetsstyringssystemet, på baggrund af ISQC 1. Heraf fremgår 

også nødvendigheden af revisionsvirksomhedernes dokumentation af brugen af systemet7.  

Kvalitetsstyringssystemet skal indeholde politikker omkring virksomhedens generelle kvalitet på alle 

opgaver8, og i særlig grad kvaliteten ved den enkelte revisionsopgave9. Systemet skal bestå af 

revisionsvirksomhedens politikker og procedurer for overholdelse af lovgivningen, bekendtgørelser og øvrig 

regulering på området, for på den måde at sikre kvaliteten ved det udførte arbejde. Kvalitetsstyring skal 

forstås således10: 

�Et kvalitetsstyringssystem består af politikker, der er udformet til at give høj grad af sikkerhed for: 

 at firmaet og dets personale overholder faglige standarder samt lovgivningen og anden regulering 

                                                           
5 RL §§ 28 - 29 
6 RL § 28  
7 RL § 29 
8 ISQC 1 
9 ISA 220 
10 Thomas R. Johansen mfl.: Danske perspektiver på revisorer og revision, s. 35 
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 at erklæringer afgivet af firmaet eller dets partnere er passende efter omstændighederne, og de 

procedurer, der er nødvendige for at implementere og overvåge overholdelse af disse politikker�  

Kvalitetsstyringssystemet skal efter denne beskrivelse både ses som et værktøj til at opfylde den generelle 

eksterne kvalitetskontrol som revisionsvirksomhederne er underlagt, men også som et værktøj til 

virksomhedens interne kontrol med kvaliteten. Systemet skal som beskrevet, både indkooperere 

standarder, lovgivning samt anden regulering på området, og sikre overholdelsen af disse. Derudover skal 

systemet indeholde virksomhedens egne politikker i forbindelse med erklæringsafgivelse og ikke mindst 

virksomhedens interne procedurer for overholdelse af disse politikker. Det er således et meget bredt 

spekter af forhold, der påvirker virksomhedens kvalitetsstyringssystem. På den ene side skal gældende 

lovgivning implementeres, men samtidig skal dette kombineres med virksomhedens politikker omkring dets 

interne kontrolmiljø. 

Det arbejdsprogram, der er fastlagt i bilag 211 og 312 beskriver, hvad der i forbindelse med 

kvalitetskontrollen skal kontrolleres ved kvalitetsstyringssystemet. Følgende hovedpunkter fremgår af 

bilagene: 

 Uafhængighed og tavshedspligt 

 Accept og fortsættelse af klientforholdet 

 Menneskelige ressourcer 

 Hvidvask og underretning om økonomiske forbrydelser 

 Koncept for løsning af erklæringsopgaver med sikkerhed 

 Opbevaring af dokumentation 

 Personalets kendskab og anvendelse af kvalitetsstyringssystemet  

 Overvågning 

Hvis revisionsvirksomheder anvender et kvalitetsstyringssystem, der lever op til de formelle krav, vil det i 

høj grad være med til at sikre, at virksomheden vil kunne gennemføre den eksterne kvalitetskontrol uden 

bemærkninger hertil.  

Kvalitetsstyringssystemet vil blive kontrolleret i forbindelse med den eksterne kvalitetskontrol, hvor 

kontrollanterne skal kontrollere tre hovedforhold ved kvalitetsstyringssystemet.13 For det første skal det 

kontrolleres at kvalitetsstyringssystemet er tilstrækkeligt set i forhold til virksomhedens organisation, og at 

politikker og procedurer i systemet er kendt af alle i organisationen. For det andet skal det kontrolleres, at 

alle i organisationen både godkendte revisorer og medarbejdere rent faktisk også anvender 

kvalitetsstyringssystemet på alle de opgaver, hvor der afgives erklæringer med sikkerhed. Det tredje og 

sidste der kontrolleres er, at der løbende sker opfølgning og opdateringer af systemet og at systemet 

anvendes ved de interne overvågningsprocedurer. Såfremt revisionsvirksomheden har udskiftet systemet, 

skal der ved kvalitetskontrollen både ske kontrol af det nuværende system, men også det gamle, såfremt 

dette er anvendt på de opgaver, der er udtaget til kontrol. 

Kravene til kvalitetsstyringssystemet, der udspringer af ISQC1, er udarbejdet til at skulle bruges af firmaer i 

alle størrelser. Det er dog vigtigt at have for øje, at ISQC1 ikke forlanger samme grad af implementering for 

                                                           
11 Bilag 2 til Revisortilsynets retningslinjer 2014 
12 Bilag 3 til Revisortilsynets retningslinjer 2014 
13 Revisortilsynets retningslinjer af 4. juli 2014, Gennemførelse af kontrol for non-PIE og rapportering herom 



16 
 

alle typer og størrelser af revisionsvirksomheder. Standarden lægger op til, at virksomhederne alene skal 

implementere procedure og politikker, der vil være relevante for den enkelte.  

Der kan dog fortsat være områder, der vil være problematiske for de mindre virksomheder. Her iblandt 

kompetencer til både at implementere systemet og at lave den efterfølgende interne kontrol. Derfor 

foreslår IFAC blandt andet, at SMP�erne med fordel kan anvende eksterne konsulenter til opgaverne14.  

IFAC har udgivet en guide15 med tips til, hvordan SMP�er kan implementere ISQC1 på en effektiv måde. Det 

foreslås blandt andet, at virksomhederne skal sørge for at sætte sig ordentlig ind i standarden, for der 

igennem at kunne identificere de områder, der kan være problematiske. Men samtidig også for at kunne se 

hvilke områder, som virksomheden allerede opfylder eller områder hvor kun en mindre justering af 

kvalitetskontrolsystemet, vil være nødvendig for at imødekomme kravene i ISQC1. Dertil gør IFAC også 

opmærksom på, at virksomhedens kvalitetsstyringssystem skal tilpasses til ISQC1, men at virksomhedens 

politikker og procedurer samtidig skal være tilpassede til virksomheden. Mindre virksomheder skal f.eks. 

ikke implementere alle de samme politikker og procedure som større virksomheder, men i stedet tilpasse 

disse, således at de passer til den pågældende virksomhed. Det er dog vigtigt at sørge for, at man opfylder 

kravene i ISQC1. Derudover foreslår IFAC i guiden, som det også er beskrevet i ISQC1, at virksomhederne 

skal være opmærksomme på muligheden for at indhente ekstern assistance. Mindre virksomheder kan som 

tidligere beskrevet, have svært ved at opfylde kravene både under hensynstagen til ressourcer, men særligt 

i forhold til kompetencer. SMP�erne opfordres derfor, ifølge IFAC, til at søge ekstern assistance, hvor det er 

nødvendigt.  

4.3 Kvalitetskontrol 

Kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder kan opdeles i to grene, som hænger uløseligt sammen. På den 

ene side foretages den interne kontrol i virksomhederne og på den anden den eksterne kvalitetskontrol, 

som Revisortilsynet administrerer. Den interne kvalitetskontrol bygger på en årlig kontrol af de færdige 

opgaver, som virksomheden har udført. På den måde adskiller denne kvalitetskontrol sig fra 

kvalitetsstyringen ved, at fokus nu er flyttet fra udførelsen af opgaverne til kontrol af de udførte opgaver. 

Den interne kontrol kontrollerer på den måde også om kvalitetsstyringssystemet har fungeret16, og det er 

samtidig i den interne kvalitetskontrol, at der foretages evaluering af, om kvalitetsstyringen fungerer 

optimalt.  

Hensigten med kvalitetskontrollen er sideløbende med kvalitetsstyringssystemet at sikre overholdelse af 

lovgivningen og øvrig regulering.  Den interne kontrol skal foretages minimum én gang årligt og kontrollen 

skal som udgangspunkt udføres af en faglig kompetent person internt i virksomheden. Alternativt kan der 

ansættes en ekstern konsulent til opgaven, hvis virksomheden ikke internt har ressourcer til 

gennemførelsen.  Det er ved den interne kvalitetskontrol som ved kvalitetsstyringssystemet vigtigt, at 

revisionsvirksomheden kan dokumentere brugen heraf.  

  

                                                           
14 IFAC � Tips for cost-effective ISQC 1 applications 
15 IFAC � Tips for cost-effective ISQC 1 applications 
16 Thomas R. Johansen mfl.: Danske perspektiver på revisorer og revision, s. 36 
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4.3.1 Tilsyn med revisionsvirksomheder 

Det offentlige fører tilsyn med revisionsvirksomhederne gennem et firedelt system. 

Det er Erhvervsstyrelsen (herefter kaldet Styrelsen), der er den øverste tilsynsmyndighed og derved den 

hovedansvarlige for tilsynet med både revisorer og revisionsvirksomhederne17. Det er Styrelsens opgave at 

nedsætte de tre øvrige instanser og i den forbindelse også at fastlægge en forretningsorden, samt de 

generelle retningslinjer for instansernes opgaver. Det samlede tilsynssystem kan skitseres således18: 

Figur 2 � Oversigt over det samlede tilsynssystem 

 

 

 

 

 

4.3.2 Erhvervsstyrelsen 

Som den hovedansvarlige for de øvrige instanser, er det Styrelsen, der står for kvalitetskontrol, 

undersøgelser og disciplinære sanktioner med revisorer og revisionsvirksomheder19. Styrelsen er, som 

nævnt ovenfor, ansvarlig for at nedsætte de øvrige instanser, samt en forretningsorden herfor. Styrelsen 

kan dog ikke gå ind i de sager og afgørelser, som hører under den enkelte instans. Til trods herfor kan 

Styrelsen, som del i deres arbejde med kvalitetskontrol, undersøgelser og disciplinære sanktioner, få 

adgang til oplysninger om revisorer, som er oparbejdet af de tre øvrige organer.  

Styrelsen kan, som den eneste af de nævnte instanser iværksætte en undersøgelse20 af 

revisionsvirksomheder eller revisorer. En sådan undersøgelse har til formål at forhindre, at loven 

overtrædes. Styrelsen har med denne undersøgelse mulighed for at give en påtale, påbyde at 

overtrædelsen ophører eller indbringe revisor og/eller revisionsvirksomheden for Revisornævnet (herefter 

kaldet Nævnet), med henblik på øvrige sanktioner.21 

4.3.3 Revisornævnet 

Det er Styrelsen, der nedsætter Nævnet og udarbejder forretningsordningen hertil22. Nævnet skal som 

minimum bestå af én formand, der skal have erhverv som dommer og mindst 12 øvrige medlemmer. Disse 

medlemmer skal være fordelt på seks revisorer og seks repræsentanter for regnskabsbrugere. De sidste 

seks må ikke være revisorer eller ansat i et revisionsfirma, men kan eksempelvis være advokater, 

konsulenter, direktører eller erhvervsjurister. Såfremt Styrelsen træffer beslutning om at udvide antallet af 

medlemmer, skal der stadig være ligevægt mellem antallet af revisorer og øvrige repræsentanter. 

Ydermere skal der på revisors side være ligevægt i fordelingen af statsautoriserede og registrerede 

                                                           
17 RL § 32 
18 Thomas R. Johansen mfl.: Danske perspektiver på revisorer og revision, s. 68, figur 1 � Det samlede tilsynssystem 
19 RL § 32 stk. 2, nr. 2-4 
20 RL § 32 stk. 2 nr. 3 
21 RL § 40 
22 RL § 43 

Erhvervsstyrelsen 

Revisorkommissionen Revisortilsynet Revisornævnet 
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revisorer, således at der altid er udnævnt lige mange af hver.23 Det nuværende Nævn, består af én 

formand, fire næstformænd, samt 12 revisorer og 10 repræsentanter for regnskabsbrugerne24. 

Nævnets opgave er, at behandle sager, der bliver indbragt for dette af Revisortilsynet. Nævnet behandler 

sagerne og træffer afgørelser om disciplinære sanktioner for både revisorer og revisionsvirksomheder. Ved 

behandling af sager indbragt for Nævnet, skal som minimum formanden eller eventuelt næstformanden, 

samt en revisor og en repræsentant for regnskabsbrugerne deltage. Antallet af revisorer og repræsentanter 

for regnskabsbrugere skal altid være det samme antal ved bedømmelse af sager25. 

Klager, der indbringes for Nævnet, skal vedrøre erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2 og 

3, hvori revisor, i forbindelse med afgivelsen heraf, har tilsidesat sine pligter.  

Indbringelse for Nævnet i forbindelse med kvalitetskontrollen kan foregå på to måder. Den første er, at 

Styrelsen kan indbringe revisorer eller revisionsvirksomheder, såfremt de finder fejl eller mangler i 

forbindelse med en undersøgelse i henhold til revisorlovens § 37, som findes så graverende, at en 

indbringelse er nødvendig. Den anden mulighed er, at Tilsynet indbringer revisionsvirksomheden for 

Nævnet. Dette kan eksempelvis ske i tilfælde, hvor retningslinjer for uafhængighed ikke er opstillet, hvor 

virksomheden ikke har implementeret eller ikke anvender et kvalitetsstyringssystem. Det kan ligeledes ske, 

hvis Tilsynet finder fejl eller mangler ved den øvrige kvalitetskontrol, som de finder så graverende, at en 

indbringelse for Nævnet er nødvendig. Nævnet behandler kun sager, de finder er begrundede. Såfremt en 

sag er grundløs eller sagsøger ikke har retslig interesse, kan klagen afvises.26  

Nævnet kan pålægge revisorer, der ikke opfylder sine pligter i opgaver efter Revisorlovens § 1 stk. 2 og 3, 

en advarsel eller bøde på op til kr. 300.000.27 Derudover kan Nævnet frakende revisorer deres godkendelse 

i en periode fra seks måneder op til fem år. Dette er aktuelt hvis Nævnet ikke finder, at revisor kan udøve 

virksomhed på en forsvarlig måde i forlængelse af, at denne har udøvet grov eller gentagende 

pligtforsømmelse i sin virksomhed. Tilsvarende gælder hvis revisors omdømme er blevet så blakket, at han 

ikke længere kan varetage rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant på en ordentlig måde.28 På 

samme måde kan revisionsvirksomhederne blive idømt sanktioner, hvis der påhviler disse et ansvar eller 

medansvar i ovennævnte. Virksomhederne kan tildeles advarsel eller pålægges bøde på op til kr. 750.00029 

og kan på samme måde som revisorerne blive frataget deres godkendelse i seks måneder og op til fem år. 

4.3.4 Revisortilsynet 

Styrelsen nedsætter Revisortilsynet (herefter kaldet Tilsynet) for en periode på op til 4 år ad gangen. 

Tilsynet består af én formand, fire godkendte revisorer og fire repræsentanter for regnskabsbrugere. De 

fire repræsentanter må ikke være revisorer eller ansatte i en revisorvirksomhed,30 men kan eksempelvis 

være advokater, juridiske konsulenter, regnskabsmedarbejdere fra øvrige virksomheder eller lignende. 

                                                           
23 RL § 43 
24 http://erhvervsstyrelsen.dk/revisornaevnets_medlemmer den 22/1 2015 
25 RL § 43, stk. 1 
26 RL § 43, stk. 6 
27 RL § 44, stk. 1 
28 RL § 44, stk. 2 
29 RL § 44, stk. 4 
30 RL § 34 

http://erhvervsstyrelsen.dk/revisornaevnets_medlemmer
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Tilsynets rolle er at føre kvalitetskontrol med revisorer og revisionsvirksomheder, samt sikre at kontrollen 

gennemføres efter de regler, som Styrelsen har fastsat. Det er som hovedregel Tilsynet, der udpeger de 

revisorer, der skal forestå opgaven som kvalitetskontrollanter. I enkelte tilfælde kan Styrelsen udpege 

andre eller Tilsynet kan om nødvendigt selv deltage i kontrolbesøget.  

Tilsynet er derudover ansvarlig for at udvælge de revisionsvirksomheder, der skal udtages til kontrol. 

Kvalitetskontrollanterne skal efter endt kontrol, give tilbagemelding til Tilsynet om kontrolresultatet31. 

Herefter vil Tilsynet vurdere, om der skal foretages yderligere hos den kontrollerede 

revisor/revisionsvirksomhed omkring fejl, mangler eller forbedringer, samt om en indbringelse for Nævnet 

kan være påkrævet32.  

Tilsynet skal endvidere tage stilling til, om den enkelte kvalitetskontrol kan:33 

1. afsluttes uden yderligere bemærkninger, 

2. afsluttes med påtale uden yderligere opfølgning før det næste ordinære kontrolbesøg eller 

3. afsluttes med påtale med kontrolbesøg, som skal afklare, om påtalen er fulgt. 

4.3.5 Revisorkommissionen 

Styrelsen nedsætter Revisorkommissionen (herefter kaldet Kommissionen) for en periode på op til fire år af 

gangen. Kommissionen består af én formand, fem godkendte revisorer, to forretningskyndige og tre særligt 

sagkyndige34. De fem kyndige medlemmer af Kommissionen må ikke være revisorer eller ansatte i en 

revisorvirksomhed.  

Kommissionen skal bistå Styrelsen med revisoruddannelsen og fungerer i forbindelse hermed, som et 

rådgivende organ i tilsynsordenen over for Styrelsen. Kommissionen holdes flere steder uden for det øvrige 

tilsynssystem, da de primært beskæftiger sig med uddannelsen af revisorer og ikke i så høj grad selve 

kvalitetskontrollen. 

4.4 Kvalitetskontrol i praksis 

4.4.1 Kvalitetskontrollanter  

Tilsynet står for reguleringen af kvalitetskontrollanter, herunder godkendelse af revisorer, der ønsker at 

være kontrollant, ligesom de efter behov annoncerer efter yderligere kontrollanter. Kontrollanter 

godkendes af Tilsynet for en periode på op til fem år, hvorefter perioden eventuelt kan forlænges med 

yderligere fem år osv. De kvalitetskontrollanter der er blevet godkendt af Tilsynet, skal deltage i et årligt 

kursus, hvor årets særlige fokusområder, samt det elektroniske system, der er fastlagt af Tilsynet til 

udførelse af kvalitetskontrollen, gennemgås. Herudover bruges kurset primært til at udveksle erfaringer35.  

Kvalitetskontrollanterne skal årligt indsende en tro og love-erklæring til Tilsynet omkring, at denne eller 

dennes arbejdsplads ikke har verserende sager hos Nævnet.   

                                                           
31 RL § 35, stk. 3 
32 RL § 35, stk. 7 
33 RL § 35, stk. 6 
34 RL § 33 
35 Revisortilsynets retningslinjer af 4. juli 2014,Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 



20 
 

Det er Tilsynet, der i bekendtgørelsen36 opstiller hvilke krav der skal opfyldes, for at blive godkendt som 

kvalitetskontrollant. Såfremt der sker ændringer i revisors situation på nogle af de opstillede punkter, skal 

dette straks meddeles Tilsynet, som herefter afgør, om der skal ændres ved revisors virke som 

kvalitetskontrollant.  

Da det som nævnt er Tilsynet, der står for reguleringen af kontrollanterne, er det også Tilsynet, der efter 

godkendelsen fører kontrol med disse. Det sker ved kontrol af arbejdspapirer, rettidig og korrekt 

erklæringsafgivelse, samt gennemgang af den overordnede arbejdsindsats fra kontrollantens side. Såfremt 

kontrollanten ikke overholder de pligter, der medfølger erhvervet, kan Tilsynet give en påtale, pålægge 

kontrollanten at deltage i flere kurser og i mere alvorlige tilfælde, kan Tilsynet om nødvendigt indbringe 

kontrollanten for Nævnet eller til Politiet.37 

Kvalitetskontrollanter honoreres for arbejdet med en timepris, som årligt fastsættes af Tilsynet.38 

Kontrollantens timepris skal være på niveau med den timepris kontrollanten normalvis tager i forbindelse 

med erklæringer med sikkerhed. Det er nødvendigt, at kontrollanten på anvisning fra Tilsynet kan fremvise 

dokumentation for sin sædvanlige timepris overfor et passende antal kunder. Dog er der fastsat en 

maksimal timesats på kr. 1.400 og en maksimal pris på kr. 950, såfremt kontrollanten ikke kan fremlægge 

den nødvendige dokumentation for sin sædvanlige timepris39. Det timetal der opkræves betaling for, skal 

som hovedregel svare til det, der er angivet i den kontrakt, der udarbejdes mellem Tilsynet og 

kontrollanten. Tilsynet skal have en redegørelse, såfremt timerne overskrider det aftalte med over 20 %.  

Virket som kvalitetskontrollant kan opsiges af begge parter. Kontrollanten kan selv opsige samarbejdet ved 

at give meddelelse herom til Tilsynet, og Tilsynet kan omvendt opsige kontrollanten ved at fratage 

godkendelsen. 

4.4.2 Hvem skal kontrolleres  

Revisionsvirksomheder og underskrivende revisorer skal som hovedregel kvalitetskontrolleres og begge 

parter har pligt til at underkaste sig denne kontrol40. Virksomhederne skal kontrolleres med højst 6 års 

interval, såfremt de ikke afgiver erklæringer for virksomheder omfattet af revisorlovens § 21, stk. 3, 

herefter kaldet PIE-virksomheder. For disse revisionsvirksomheder vil kontrollen i stedet forekomme med 

højest 3 års mellemrum.41 Det er Tilsynet, der står for udvælgelse af hvem, der skal kontrollers. 

Udvælgelsen skal indeholde et vist overraskelseselement, det vil sige at der ved udvælgelsen, som sker på 

baggrund af oplysningerne i Revireg, er indlagt en vis grad af tilfældighed. Overraskelsesmomentet er 

nødvendigt for at sikre, at virksomhederne holder samme høje niveau i hele perioden. Som følge af, at 

revisionsvirksomhederne ikke præcist kender til, hvilke år kontrollen vil ligge, minimerer man således 

udsvinget i kvaliteten. Tilsynet kan, hvis det findes nødvendigt eller på anmodning fra Styrelsen, udtage 

virksomheder til kontrol hyppigere end de gængse henholdsvis 6 og 3 år42.  

                                                           
36 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed § 18, stk. 3 nr. 1-7, Erhvervs og Vækstministeriet 
37 Revisortilsynets retningslinjer,Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol, afsnit 5 
38 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed § 39, Erhvervs- og Vækstministeriet 
39 Revisortilsynets retningslinjer, Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-PIE revisionsvirksomheder, afsnit 1 
40 RL § 29 
41 RL § 29, stk. 3 
42 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed § 6, stk. 1 og 2, Erhvervs- og Vækstministeriet 
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Det er valgfrit om de revisionsvirksomheder, der er udtaget til kvalitetskontrol, ønsker at eventuelle 

holdingselskaber skal medtages i den pågående kontrol. Dog opfordrer Tilsynet til, at holdingselskaberne 

kontrolleres samtidig med den pågældende revisionsvirksomhed af praktiske grunde43.  

Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2, er fritaget for reglerne 

om kvalitetskontrol. Undtagelsen indebærer dog, at virksomhederne årligt og senest den 15. januar, skal 

afgive en tro og love-erklæring til Styrelsen, hvoraf det fremgår, at de pågældende erklæringer ikke afgives i 

virksomheden44.  

4.4.3 Hvad skal kontrolleres  

Tilsynet har udgivet en række bilag til brug for gennemførelsen af kvalitetskontrollen. Bilagene er til for at 

sikre, at Tilsynets retningslinjer bliver fulgt. Ved selve kontrollen af revisionsvirksomheden eller revisoren 

skal arbejdsprogrammerne i Tilsynets bilag 1-6 udarbejdes45. 

Kontrollanterne skal udvælge hvilke erklæringsopgaver med sikkerhed, som kontrollen skal omfatte. 

Tilsynet kan dog vælge at pålægge kontrollanten at kontrollere bestemte områder og kontorsteder. 

Udvælgelsen, foretaget af kontrollanten, skal foretages på baggrund af alle de erklæringer med sikkerhed, 

der er afgivet i perioden, samt antallet af revisorer og kontorsteder for virksomheden. Antallet af 

kontorsteder der skal udvælges til kontrol, er for virksomheder med 2-6 kontorsteder mindst 2 og for 

virksomheder med flere end 6 kontorsteder mindst 3 kontorer46. Der er herudover andre forhold, der 

spiller ind på udvælgelsen af kontorsteder, såsom virksomhedens størrelse, konklusionen på 

gennemgangen af virksomhedens kvalitetsstyring, den interne overvågning og lignende. 

Antallet af erklæringsopgaver, der udvælges, afhænger også af, hvor mange underskriftsberettigede 

godkendte revisorer, efter revisionsvirksomhedens interne regler, der er i virksomheden. Der er fastsat et 

minimum for hvor mange, der skal udvælges. Dog kan der altid udvælges flere, hvis kontrollanten finder det 

nødvendigt. Konstateres der væsentlige fejl eller mangler i allerede udtagne opgaver, udvides kontrollen 

med yderligere 2 sager. Følgende skal som minimum udtages47: 

Figur 3 � oversigt over sammenhæng mellem underskriftsberettigede revisor og antal udvalgte sager. 

Antal underskriftsberettigede revisorer Antal 
sager 

1 3 
2-4 6 
5-9 9 
10-20 14 
21+ 22 

 

                                                           
43 Revisortilsynets retningslinjer af 4. juli 2014, Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol  
44 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed § 4, stk. 2, Erhvervs- og Vækstministeriet 
45Revisortilsynet den 9. januar 2015, http://revisortilsynet.dk/retningslinjer  
46 Revisortilsynets retningslinjer, Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke PIE revisionsvirksomheder og rapportering 
herom, afsnit 5.2.1  
47 Figur er egen tilvirkning 

http://revisortilsynet.dk/retningslinjer
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Som det fremgår af minimumsgrænserne for stikprøvestørrelsen, vil en mindre virksomhed med kun en 

underskriftberettiget revisor skulle kontrolleres på tre sager, mens en større virksomhed med 10-20 

underskriftberettigede revisorer kontrolleres på 14 sager, hvilket medfører, at nogle revisorer måske kun 

får udtaget en sag, mens andre slet ikke får udtaget nogen.  

Kontrollanten skal ved gennemgang af en revisionsopgave gennemgå bilag 448, som beskriver hvad 

kontrollen skal omfatte. Følgende hovedpunkter fremgår af bilaget: 

 Årsregnskabet. 

 Revisionspåtegninger 

 Revisionsprotokollat 

 Legitimation af kunde, accept og fortsættelse af revisionsopgaven, uafhængighed 

 Planlægning af revisionsopgaven 

 Dokumentation for udførelse af revisionsopgaven 

 Konklusion 

Når kvalitetskontrollanten har afsluttet sin gennemgang af de enkelte erklæringsopgaver, skal der foretages 

en samlet vurdering af virksomhedens kvalitetsniveau. Denne skal sammenholdes med den kontrollerede 

virksomheds egen overvågning og interne kontrol. Dette sker for at sikre, at resultaterne er 

sammenlignelige og for derved bedre at kunne opfange eventuelle problemstillinger. Kontrollanten skal 

udfylde skema C med resultaterne af gennemgangen af de enkelte erklæringsopgaver og har her mulighed 

for at komme med forslag til forbedringer.  

Desuden skal kontrollanten kontrollere, at den enkelte revisor opfylder kravene om efteruddannelse jf. RL § 

4.  

4.4.4 Rapportering om kvalitetskontrol 

Når kontrollen er afsluttet, skal der ske rapportering i form af en erklæring om den gennemførte 

kvalitetskontrol. Erklæringen skal udfærdiges af kvalitetskontrollanten, samt fremsendes til Tilsynet og den 

kontrollerede revisionsvirksomhed senest d. 15. november i kontrolåret. Erklæringen skal indeholde 

detaljer om den udfærdigede kontrol, om kontrollens genstand, art og omfang, samt en vurdering af 

kontrolresultatet49 for henholdsvis gennemgangen af kvalitetsstyringssystemet og gennemgangen af de 

afgivne erklæringsopgaver.  

Konklusionen på erklæringen er på samme måde opdelt i to. På den ene side afgives konklusion om 

virksomhedens kvalitetsstyringssystem, og på den anden side, at erklæringer på erklæringsopgaver er i 

overensstemmelse med arbejdspapirer og lovgivning50. Kontrollanten skal i erklæringen, om nødvendigt, 

tage supplerende oplysninger eller forbehold og disse skal tydeligt fremgå af erklæringen. Såfremt der er 

forhold ved etablering, implementering, anvendelse eller opfølgning af kvalitetsstyringssystemet, som giver 

anledning til forbehold, da skal dette tages i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 

                                                           
48 Bilag 4 til Revisortilsynets retningslinjer 2014  
49 RL § 35, stk. 3 
50 Bilag 7 til Revisortilsynets retningslinjer 2014 
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og ISAE 300051. Det samme er gældende, hvis en afgiven erklæring ikke er i overensstemmelse med 

arbejdspapirer og/eller given lovgivning. Der skal ligeledes angives supplerende oplysninger, hvis 

kontrollanten skønner, at der er forhold, der ikke påvirker den samlede konklusion, men dog vurderes at 

have betydning for Tilsynets vurdering af sagen.  

Den kontrollerede virksomhed og dens underskrivende revisorer får fremlagt erklæringen om den 

afsluttede kvalitetskontrol, inden denne indsendes til Tilsynet52. Herved får den kontrollerede virksomhed 

eller revisor mulighed for at fremkomme med bemærkninger til erklæringen. Hvis den kontrollerede 

virksomhed eller revisor ikke mener, at kontrollantens rapport er korrekt, skal dette strakt meddeles til 

kontrollanten. 

4.4.5 Sanktioner og kendelser 

Revisor skal, ved udførelse af opgaver efter revisorlovens § 1, stk. 2, som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, udføre disse i overensstemmelse med god revisorskik. Dette indebærer blandt andet, 

at revisor skal udvise en nøjagtighed og hurtighed, som matcher hvad opgavens beskaffenhed tillader. 

Såfremt revisor ikke opretholder god revisorskik, er der mulighed for at klage over ham/hende til Nævnet. 

Klagen skal vedrøre en overtrædelse af den god revisorskik og Nævnet behandler således ikke sager 

vedrørende revisors salær, erstatningsansvar og kollegiale klager.53 De sager der behandles i Nævnet, kan 

være indklagede sager fra Tilsynet i forbindelse med dets kvalitetskontrol, men kan også være indklagede 

sager fra Styrelsen, SKAT, klienter til den indklagende revisor eller lignende. Hvis man ønsker at indbringe 

en sag for Nævnet, skal indklager have en anerkendelsesværdig interesse i at klage. Interessen kan 

eksempelvis være, at man har været kunde hos den pågældende revisor eller at man på anden måde er 

blevet berørt af revisors arbejde. 

På grundlag af parternes indlæg og sagens øvrige tilgængelige oplysninger, træffer Nævnet en afgørelse, 

som udfærdiges skriftligt og offentliggøres på Nævnets hjemmeside.  

Nævnet har mulighed for at tildele advarsler og pålægge bøder. Disse sanktioner kan rettes mod den 

enkelte revisor eller selve revisionsvirksomheden. Enkelte tilfælde kan resultere i, at både 

revisionsvirksomheden og den enkelte revisor pålægges bøde for den samme sag. 

Ser man på de seneste års kendelser, viser der sig dog et billede af, at det som oftest er den enkelte revisor, 

der pålægges en bøde. Ved en gennemgang af Tilsynets redegørelse om kvalitetskontrollen for 201354 

fremgår det således, at man på virksomhedsniveau kan se en væsentlig nedgang i antallet af sager, der er 

så alvorlige, at de indbringes for Nævnet. På virksomhedsniveau er syv revisionsvirksomheder indbragt for 

Nævnet på baggrund af 2013-kontrollen, svarende til 4 %. Dette er en fremgang på hele 6 % i forhold til 

2012-kontrollen, hvor hver tiende virksomhed blev indbragt for Nævnet. 

                                                           
51 Revisortilsynets retningslinjer, Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke PIE revisionsvirksomheder og rapportering 
herom, afsnit 11,5  
52 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed § 34 stk. 3, Erhvervs- og Vækstministeriet 
53 Fakta om Revisornævnet, www.Revisornævnet.dk  
54 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 

http://www.Revisorn�vnet.dk
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4.4.5.1 Sanktioner 

Hver sag, som indbringes for Nævnet behandles individuelt. Nævnet tager højde for både klager og 

indklagedes indlæg, hvorefter det træffer en afgørelse. Afgørelsen kan ske i form af frifindelse, advarsel, 

bøde eller i meget grove tilfælde ved frakendelse af revisors godkendelse. 

Da der er tale om individuelle sager, kan man selvsagt ikke lave en �standard� for, hvordan den enkelte 

type af sager skal sanktioneres. Men en gennemgang af tidligere kendelser, afspejler alligevel et billede af 

Nævnets kendelser. Med mindre sagen afviger fra det normale vil sanktionerne for følgende sager typisk se 

således ud55: 

Figur 4 � Oversigt over bøder 

Manglende kvalitetssikringssystem og/eller anvendelse heraf  100 tkr. 

Brud på uafhængighedsreglerne    100 tkr. 

Manglende forbehold/supplerende oplysninger   10 � 40 tkr. 

Manglende dokumentation     10 � 25 tkr. 

Ovenstående er selvsagt kun vejledende og i mange sager er der tale om en kombination, hvor flere forhold 

overtrædes samtidig. Dette vil selvfølgelig afspejles i bødens størrelse, ligesom størrelsen kan afspejle, at 

der er tale om en sag, hvor både virksomheden og revisor straffes.  

Bødernes størrelse afspejler også, om der tidligere er givet bøder for lignende forhold. Såfremt en revisor 

eller revisionsvirksomhed tidligere har været indbragt for Nævnet for lignende forhold, har Nævnet 

mulighed for at forhøje bøden, da den tidligere afgørelse kan tillægges gentagelsesvirkning jf. princippet i 

straffelovens § 81. Dette ses blandt andet i sag 147/2013 af 4. juli 2014, hvor en registreret revisor og 

dennes revisionsvirksomhed blev indbragt for Nævnet for ikke at anvende og implementere 

kvalitetssikringssystemet tilstrækkeligt. Revisionsvirksomheden blev tilbage i 2007 sanktioneret for 

lignende forhold. Dette afspejlede sig i sagens afgørelse, hvor Nævnet tildelte revisionsvirksomheden en 

bøde på 120 tkr., hvilket i forhold til den normale bøde størrelse er 20 tkr. større. 

4.4.5.2 Dobbeltstraf 

Nævnet har mulighed for at straffe både revisionsvirksomheden og revisoren med bøde. Hvorvidt der er 

tale om en dobbeltstraf, det vil sige hvor både revisor og dennes revisionsvirksomhed straffes, beror på 

indholdet af den enkelte sag. Der er flere forhold som spiller ind i Nævnets vurdering heraf. Såfremt 

revisorens overtrædelser udspringer af revisionsvirksomhedens overtrædelser, vil revisors personlige straf 

typisk frafalde. Dette kan illustreres ved eksempelvis sag 115/2013 og 117/2013 af 28. maj 2014. I den 

pågældende sag rejste Tilsynet følgende klagepunkter: 

 Revisionsvirksomheden har ikke sikret sig, at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem 

anvendes i tilstrækkeligt omfang ved udførelse af erklæringsopgaver. 

 Revisor Jens Kristian Søndergaard mangler tilstrækkelig dokumentation for planlægning og 

udførelse af samtlige de 6 gennemgåede sager. 
                                                           
55 Figur er egen tilvirkning 
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Begge forhold medfører, at både revisor og dennes revisionsvirksomhed har tilsidesat god revisorskik, jf. 

Revisorlovens § 16. 

I henhold til Nævnets faste praksis, straffes revisionsvirksomheden med en bøde på 100.000, da der er tale 

om et førstegangstilfælde. Ligeledes i henhold til den faste praksis, samt under hensyn til at 

overtrædelserne er sanktioneret overfor virksomheden, har Nævnet fundet, at revisors personligt 

forskyldte straf skal bortfalde. 

I sag 142/2013 og 143/2013 af 1. juli 2014 har Tilsynet rejst lignende klagepunkter. I forhold til 

revisionsvirksomheden, har Tilsynet klaget over, at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem 

indeholder væsentlige mangler, som medfører at systemet ikke anvendes tilstrækkeligt. 

Tilsynet har samtidig rejst syv klagepunkter overfor revisor personligt. Disse forhold vedrører en 

kombination af, at revisor har overtrådt god revisorskik ved blandt andet ikke at have foretaget 

tilstrækkelig planlægning og udførelse af revisionen, herunder enkelte sager i forhold til going concern. 

Tilsynet klager ligeledes over, at der er mangler i fire ud af seks udvalgte revisionsprotokoller. Slutteligt 

klager Tilsynet over, at dokumentationen for to af de seks udvalgte sager er afsluttet senere end 

tidspunktet for afgivelsen af revisionspåtegningen. 

Modsat ovennævnte sag 115/2013 og 117/2013, er der i denne sag rejst væsentlig flere punkter mod 

revisor personligt, ligesom klagepunkterne spænder over flere forskellige områder. Nævnet lægger da også 

vægt på sondringen heraf i dets begrundelse og afgørelse. Revisor Regnar Jørgensen Staugaard frifindes, 

som i ovennævnte sag, for de forhold, som må anses som et udslag af, at virksomhedens 

kvalitetsstyringssystem ikke anvendes i tilstrækkeligt omfang. I forbindelse med frifindelsen lægges der 

samtidig vægt på, at der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, så revisor Regnar Staugaard allerede er 

blevet sanktioneret herigennem. Modsat førnævnte sag er der dog nogle af klagepunkterne mod revisor 

personligt, som Nævnet i dets afgørelse ikke mener kan anses for at høre under klagepunktet omkring 

manglende anvendelse af kvalitetssikringssystemet. Det drejer sig om klagepunkterne vedrørende 

manglende revisionshandlinger i relation til going concern, samt forkert datering i forhold til, at 

dokumentationen af udvalgte revisioner er afsluttet senere end tidspunktet for afgivelse af 

revisionspåtegningen. Ligeledes fandt Nævnet, at revisor skulle straffes personligt for, at Tilsynet 

konstaterede fejl og mangler i seks ud af seks udvalgte erklæringer, samt i fire ud af seks 

revisionsprotokoller. Sagen afsluttedes med en bøde til revisor Regnar Staugaard på 50 tkr., samt en bøde 

til dennes revisionsvirksomhed på 100 tkr., med baggrund i Nævnets faste praksis omkring manglende 

implementering og anvendelse af kvalitetssikringssystemet for førstegangsovertrædende. 

Med baggrund i ovennævnte sager, samt hvad man i øvrigt kan tolke som Nævnets faste praksis, kan vi 

konkludere, at revisors personlige straf, som udgangspunkt vil bortfalde. Dette gælder, hvis der er tale om 

en enkeltmandsvirksomhed, hvor overtrædelsen allerede er sanktioneret over for revisionsvirksomheden 

eller hvor overtrædelserne anses som et udslag af, at revisionsvirksomheden ikke har implementeret eller 

anvendt kvalitetssikringssystemet korrekt. 

En gennemgang af udvalgte sager viser ligeledes, at revisors personlige straf eller bortfald heraf, 

umiddelbart også er afhængig af hvor vidt der er tale om substantielle mangler eller blot en overtrædelse 

af de formelle dokumentationskrav. Dette ses blandt andet i sag 147/2013 og 148/2013, hvor revisors 

personlige straf bortfalder på denne baggrund. 
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4.4.5.3 Frakendelse af godkendelse 

Såfremt revisor har gjort sig skyldig i særlig grov eller oftere gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin 

virksomhed, har Nævnet mulighed for at frakende revisor sin godkendelse jf. revisorloven § 44, stk. 2. 

Nævnet kan fratage revisor sin godkendelse i en periode fra seks måneder og indtil fem år eller indtil 

videre. Denne sanktion gør sig ligeledes gældende, såfremt revisors omdømme er blevet så alvorligt 

kompromitteret, at der er fare for, revisor ikke kan varetage opgaven som offentlighedens 

tillidsrepræsentant på en forsvarlig måde. 

Det er værd at bemærke, at denne mulighed for at frakende revisor sin beskikkelse kun er blevet taget i 

brug to gange i Danmark56, én gang af Disciplinærnævnet og én gang af Nævnet. Dette skyldes, at der skal 

være tale om meget grove tilfælde, før denne sanktion er aktuel. Det må ud fra praksis antages, at den rene 

tilsidesættelse af god revisorskik ikke alene kan medføre frakendelse af beskikkelsen. Det fremgår af 

betænkning nr. 147857, at Nævnets vurdering af, hvorvidt revisors omdømme er væsentligt 

kompromitteret, kan relateres til revisorloven § 3, stk. 5, hvor det også stilles som beskikkelseskrav at 

revisor har et godt omdømme. Det fremgår af betænkningen, at Styrelsen og Nævnet for at følge 

direktivets58 artikel 4 og 5 skal anlægge forskellige betragtninger af alvorlighedskriteriet. Herved menes, at 

der skal mere til at fratage en beskikkelse på grund af omdømmet, end der skal til for ikke at godkende en 

beskikkelse på grund heraf. Begrundelsen herfor er, at det må betragtes, som et væsentlig større indgreb, 

at få frataget muligheden for at udøve sit erhverv, end slet ikke at blive godkendt hertil.  

4.4.5.4 Afgørelser 

Som nævnt i ovenstående afsnit, er sanktionen med at fratage revisor hans beskikkelse kun anvendt to 

gange. Disciplinærnævnet har i sin kendelse af 25. april 2006 i sag nr. 26-2005-R frakendt revisor hans 

beskikkelse, mens Nævnet gjorde ligeså i kendelse af 14. november 1990 i sag nr. 1988-43.228-01. 

I sag nr. 26-2005-R anlægger SKAT sag mod revisor. Indklaget revisor havde i sin forklaring til 

Disciplinærnævnet oplyst, at han havde undladt at foretage revisionshandlinger i forbindelse med 

afgivelsen af revisionspåtegningen på årsregnskabet for 1. juli 2003 til 30. juni 2004 for 

kommanditselskabet. Disciplinærnævnet kunne på baggrund heraf konstatere, at revisionspåtegningen var 

i direkte strid med det udførte arbejde. Dette begrundedes i, at indklagede blandt andet havde henvist til 

ledelsesberetningen, som ikke overholdt kravene hertil omkring kommentarer til aktiver og passiver, 

ligesom at den var underskrevet af en ikke ledelsesberettiget person. Slutteligt var beretningen dateret 

efter indklagedes påtegning. Ved at indklagede underskrev en revisions påtegning uden forbehold på en 

ikke revideret årsrapport, havde denne således både overtrådt den dagældende lov om registrerede 

revisorer, erklæringsbekendtgørelsen, samt groft tilsidesat god revisorskik. 

Indklagede var tre gange tidligere59 idømt bøder fra Disciplinærnævnet for overtrædelse af god revisorskik. 

På baggrund heraf og med begrundelsen om, at indklagede gentagne gange havde tilsidesat god 

revisorskik, samt udvist fuldstændig manglende forståelse for revision, fandt Disciplinærnævnet grund til at 

antage, at indklagede heller ikke i fremtiden ville udøve virksomhed som registreret revisor på en forsvarlig 

                                                           
56 Ophør af godkendelse som statsautoriseret (eller registreret) revisor � bortfald samt fratagelse og frakendelse, 
Jesper Seehausen 
57 Revisorlovgivning � i internationalt perspektiv, beretning nr. 1478, side 42 
58 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 
59 I 1999, 2002 og 2003 
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måde. Indklagede blev derfor frakendt sin beskikkelse som registreret revisor, for en periode på fem år fra 

kendelsens dato. 

Som tidligere nævnt er der tale om en ganske særlig sag, idet der kun ganske få gange er gjort brug af 

muligheden for at frakende en revisor sin beskikkelse og dermed retten til at udføre sit erhverv. 

Ovenstående kendelse er én af blot to sager, hvor Nævnet/Disciplinærnævnet har fastsat grænsen for 

hvornår god revisorskik tilsidesættes i en sådan grad, at det medfører en frakendelse af revisors 

beskikkelse. 

I ovenstående sag er der ikke blot tale om tilsidesættelse af god revisorskik, men det er samtidig en sag, 

hvor revisor åbenlyst fejler og ikke mindst undlader at udføre sit erhverv med omhu. 

På baggrund af de ganske få sager der har medført frakendelse af godkendelsen, kan man overveje hvorvidt 

dette skyldes et forsøg fra branchen på at beskytte sig selv. Der er ingen tvivl om, at en frakendelse vil 

smitte af på hele branchen og at branchen generelt har en interesse i, at fremstå bedst muligt � særligt 

efter de seneste års hetz fra medierne. Branchen ønsker selvsagt at gøre dets arbejde bedst muligt og i 

henhold til gældende standarder og love. Faktum er dog, at opmærksomheden omkring branchens brodne 

kar hurtigt tager en stor del af fokus i medierne og fremhæver de få dårlige, frem for de mange gode 

revisorer. 

Der er ingen tvivl om, at fratagelse af en beskikkelse er den hårdeste straf man kan idømmes, da det er at 

tage levebrødet fra revisoren. Vi er derfor heller ikke i tvivl om, at dette er grunden til, at frakendelse kun 

er brugt så få gange.  
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5 Gennemgang af Revisortilsynets redegørelse om kvalitetskontrol 

Tilsynet har den 14. november 2014 offentliggjort deres redegørelse om kvalitetskontrollen for 201360. 

Redegørelsen viser umiddelbart positive takter for kvaliteten, hvis man sammenligner resultaterne med 

sidste år. Nedenfor gennemgås et udpluk af redegørelsen på både virksomhedsniveau og revisorniveau, for 

dermed at se om resultaterne virkelig er så positive, som eksempelvis FSR har meldt ud. 

5.1 Kontrollens resultat � stemmer de overens med de positive udmeldinger?  

5.1.1 Kontrollen generelt 

Vi har i nedenstående analyse af redegørelserne medtaget resultater fra 2011 til og med 2013. Baggrunden 

herfor er, at vejledningerne og kontrollen generelt har udviklet sig meget over de senere år, hvorfor 

sammenligning med 2010 og tidligere år vil være mindre relevant. I forbindelse med nedenstående analyse 

er det vigtigt for os at forholde os kritisk hertil. Dette skyldes særligt, at det statistiske grundlag er yderst 

følsomt for ændringer, idet der blandt andet er skiftende fokusområder for kontrollen fra år til år. 

Resultater fra kvalitetskontrollen for 2013 viser, at 78 ud af de 24661 udvalgte revisionsvirksomheder, af 

egen fri vilje valgte at lade sig slette i ReviReg i forbindelse med kontrollen. Disse tal signalerer umiddelbart, 

at der er noget galt med systemet, hvis så mange vælge at lade sig slette på baggrund af, at de udvælges til 

kontrol. Undersøgelser62 peger dog i retning af, at langt størstedelen af disse sletninger skyldes andre 

årsager. Eksempler herpå kunne være, at virksomheden fungerer som holdingselskab, at den er blevet 

overtaget/fusioneret/spaltet eller at ejer/ejerkredsen ligeledes er indehaver af en anden 

revisionsvirksomhed og således har samlet aktiviteterne i denne. Trods at undersøgelsen er fire år gammel, 

må det antages, at en lang række af ovennævnte frivillige sletninger skyldes lignende forhold.  

Ser man på redegørelsens resultater, så fremgår det, at der er sket en forbedring i forhold til antallet af 

revisionsvirksomheder, der bliver indbragt for Nævnet. I henholdsvis 2011 og 2012 blev 10 % af de udtagne 

virksomheder indbragt for Nævnet, mens tallet i 2013 er faldet til 4 % og dermed viser en klar fremgang på 

området. 

Hvis vi først ser på den positive del, er andelen af virksomheder, der har modtaget en blank erklæring 

steget fra 71 % i 2011, via en lille tilbagegang til 69 % i 2012 til 82 % i 2013. Fremgangen på området 

kommer således til udtryk gennem en stigning på hele 14 % fra 2011 til 2013-kontrollen. Charlotte Jepsen, 

administrerende direktør i FSR har i �ugens kommentar� den 14/11 2014 udtalt:  

�Jeg er ikke i tvivl om, at revisionsvirksomhedernes og foreningens massive fokus på kvalitet er en vigtig 

forklaring på den positive udvikling. Der er investeret massivt i kvalitetsstyrings- og kontrolsystemer, og der 

bliver fulgt systematisk op på de enkelte partnere og deres arbejde � og sanktioneret, hvis kvaliteten ikke er 

i orden�. 63 

                                                           
60 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 
61 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 
62 Årsager til frivillig afmelding fra ReviReg, 2011, RRV afhandling af Morten Bothmann 
63 Revisortilsynets redegørelse: Færre revisionsvirksomheder i nævnet, ugens kommentar af 14/11 2014, skrevet af 
Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR 
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FSR har således ikke været sene til at påtage sig en stor del af æren for, at virksomhederne klarer sig bedre 

gennem kontrollen. FSR har, specielt via deres udspil omkring forbedret kvalitet i branchen64, haft fokus på 

SMP segmentet og problematikkerne forbundet med disse. Ser vi isoleret på denne gruppes resultater i 

kontrollen, tegner der sig dog et lidt andet billede. Spørgsmålet er således om FSR reelt er lykkedes så godt 

med deres tiltag, som de selv giver udtryk for. 

I forhold til tidligere omtalte område omkring de blanke påtegninger, så er gruppen med én underskrivende 

revisor faldet fra 65 % i 2011 til 63 % i 2012, hvorefter man har oplevet en stigning på hele 12 % i 2013. Det 

bliver således yderst interessant, at se hvordan udviklingen fortsætter i 2014. Gruppen følger således den 

samlede branches udvikling, idet den tager et lille skridt tilbage fra 2011 til 2012, for derefter at forbedre 

sig markant fra 2012 til 2013. Vi forventer ikke en lignende stigning ved 2014-kontrollen, men kan man 

formå at hæve procenten bare en smule mere, så er man klart på vej i den rigtige retning. 

Ser man derimod på udviklingen for den blanke påtegning for gruppen med 2-10 underskrivende revisorer, 

så ser udviklingen noget anderledes ud. Her skete der fra 2011 til 2012 ikke kun et lille tilbageskridt, som 

nævnt ovenfor, men derimod faldt antallet af kontrollerede virksomheder med en blank påtegning fra 91 % 

i 2011 til 76 % i 2012. Ved 2013-kontrollen oplevede man en pæn fremgang på 8 %, således at 84 % af 

denne gruppe kun bryste sig af en blank påtegning. Det er klart, at man skal se fremgangen fra 2012 til 

2013 som et positivt tegn, men det sætter samtidig hele kontrollen lidt i perspektiv, at der er så stor 

variation fra år til år. 

2011 var på alle måder et eksemplarisk år for gruppen med 2-10 revisorer, og der var således kun 3 % der 

fik en påtale i året. I 2012 steg tallet til 11 %, og det niveau er fastholdt i 2013. Man skal selvfølgelig 

overveje, hvor mange blanke påtegninger der er realistiske, da der altid vil kunne findes fejl hos enkelte. 

Men vi mener dog stadig, at der er plads til forbedringer.  

Noget uventet har de store virksomheder, inklusive PIE-revisorerne, trukket gennemsnittet for 2013 ned, 

da der her er sket et fald i antallet af blanke påtegninger fra 86 % i 2012 til 67 % i 2013. Vi vil dog ikke 

beskæftige os yderligere med denne gruppe, da vi har valgt at fokusere på SMP�erne, men vil blot 

konstatere, at det ikke kun er de små, der laver fejl. 

�Redegørelserne fra de seneste år har desværre vist, at det er de små revisionsvirksomheder, der havde 

sværest ved at gå igennem kvalitetskontrollen uden sanktioner. Dette billede ser heldigvis ud til at være 

vendt, og de helt små revisionsvirksomheder har klaret sig langt bedre i kvalitetskontrollen i 2013 end i de 

foregående år og har dermed fået meget bedre styr på kvalitetsstyringssystemerne og kvalitetsstyringen i 

virksomhederne.�65 

Med fokus på SMP�erne må man give FSR ret i, at der på virksomhedsplan er sket en flot fremgang ved 

2013-kontrollen, hvis vi begrænser sammenligningsgrundlaget til 2012-kontrollen. Tager vi derimod 2011-

kontrollen med, kunne noget tyde på, at det statistiske materiale er noget usikkert og måske, grundet de 

store afvigelser, ikke lægger op til den helt store analyse. 

                                                           
64 FSR �styrket kvalitet i revisorbranchen *17 forslag til bedre kvalitet� 
65 Faglig nyhed fra FSR, Revisortilsynets Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 er blevet offentliggjort i 
dag 
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5.1.2 Det positive element � kontrollen på virksomhedsniveau 

Ser man isoleret på de revisionsvirksomheder, der er blevet indbragt for Nævnet, har der generelt set ikke 

været de store udsving. Ser vi på anvendelsen af kvalitetsstyringssystemet, har der for gruppen med 1 

revisor været et fald i antallet af indbringelser i relation hertil. I 2011 kunne 56 % af de samlede 

indbringelser for gruppen henføres til dette område. Dette faldt i 2012 til 45 % og yderligere til 33 % i 2013, 

hvilket resulterer i et samlet fald på 23 % over to år. 

Samme billede gør sig gældende vedrørende indbringelser som skyldes, at virksomhederne slet ikke har 

noget kvalitetsstyringssystem. Dette medførte 13 % af de samlede indbringelser i 2011, 7 % i 2012, mens 

2013-kontrollen gik hele vejen og dermed slet ikke resulterede i indbringelser af denne karakter. 

Tendensen kan ligeledes ses for virksomheder med 2-10 underskrivende revisorer, hvor antallet af 

indbringelser vedrørende utilstrækkelig anvendelse af systemet er faldet fra fire sager i 2012 til nul i 2013.  

Det fremgår således af tallene, at der generelt har været en betydelig nedgang i indbringelser vedrørende 

kvalitetsstyringssystemet. Fremgangen for begge grupper skal ses i sammenhæng med, at der i de senere år 

har været et massivt fokus på kvaliteten, herunder særligt kvalitetsstyringssystemet. Både IFAC, FSR og 

branchen generelt har siden vedtagelsen af den nuværende Revisorlov fra 2008, haft stor fokus på området 

og der er ingen tvivl om, at arbejdet har båret frugt og herved har øget fokus på området. En stor del af 

fremgangen skyldes formentlig også, at alle virksomheder nu har været igennem minimum en kontrol siden 

2008, hvor kravene til kvalitetsstyringssystemet blev skærpet. Det betyder, at de der ikke opfyldte kravene 

ved første kontrol, har haft op imod seks år til at få implementeret og anvendt systemet korrekt. 

Ser man på en række af de øvrige områder, er billedet knap så lyserødt. I gruppen med én underskrivende 

revisor er antallet af sager vedrørende den interne kontrol, som er indbragt for Nævnet, således steget fra 

6 % i 2011 til 33 % i 2013. Lidt bedre, men stadig ikke godt, ser det ud på områderne for utilstrækkelig 

procedure for løsning af erklæringsopgaver og utilstrækkelig procedure for hvidvaskning. På begge områder 

er antallet af indbringelser for denne gruppe steget fra 6 % i 2011 og til 11 % i 2013. Særligt resultaterne 

omkring hvidvaskning skal ses i lyset af et øget fokus herpå. Stigningen i denne type fejl er formentlig afledt 

af den øgede fokus på området. 

Ser vi helt overordnet på virksomhedsniveauet, så er det for 2013-kontrollen nævneværdigt at bemærke, at 

to PIE-virksomheder har fået en påtale med fornyet kontrol samt indbringelse for Nævnet. Dette er noget, 

der normalt er �forbeholdt� de små revisionsvirksomheder og vækker således opmærksomhed i branchen.  

5.1.3 Det halter stadig � kontrollen på revisorniveau 

Den positive udvikling, som man generelt har oplevet på virksomhedsniveau, afspejles desværre ikke i 

resultaterne fra enkeltsagskontrollen. 

Fokuserer vi endnu engang på de små virksomheder66, har der på enkelte områder været en lille fremgang 

fra 2012 til 2013, men holder vi derimod tallene op imod 2011, er niveauet faldet eller stagneret på alle 

områder. 

                                                           
66 Revisionsvirksomheder med henholdsvis 1 underskriftsberettigede godkendt revisor efter revisionsvirksomhedens 
interne regler og 2-10 underskriftsberettigede godkendte revisorer efter revisionsvirksomhedens interne regler 
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Et eksempel herpå er antallet af revisorer, som har fået en påtale, samt en indbringelse for Nævnet. I 2011 

endte det således for 30 % af de udvalgte revisorer i gruppen med én underskrivende revisor. Dette tal steg 

i 2012 til 37 %, for i 2013-kontrollen at falde tilbage til 30 %. Ser vi på de seneste tre år, taler procenterne 

således ikke for en reel fremgang, men signalerer måske mere, i lighed med resultaterne på 

virksomhedsniveau, at 2011 var et godt kontrol år for de små revisorer. Ser vi på gruppen med 2-10 

revisorer, bekræftes ovenstående, idet 2011-kontrollen resulterede i, at 9 % fik en påtale samt en 

indbringelse for Nævnet. Dette tal steg i 2012 til 13 % og er jf. seneste resultater fra Tilsynet steget til 15 % 

for 2013-kontrollen. 

Ser vi på dem, der er alene har fået en påtale, så er antallet for begge grupper stigende fra 2011 til 2013. 

Igen tegner der sig et billede af, at 2011-kontrollen kvalitetsmæssigt har været et godt år, sammenlignet 

med både 2012 og 2013. Dette bemærkelsesværdige gode år gør således også, at det er vanskeligt at 

klarlægge den reelle udvikling, idet tallene svinger ret markant fra år til år. 

Dykker vi ned i typen af fejl, som begås på revisorniveau i de små virksomheder, er der heller ikke her 

meget optimisme at hente. Langt de fleste områder viser stilstand eller en stigning i antallet af 

indbringelser. De hyppigste indbringelser sker for begge grupper, særligt ved forkert eller mangelfuld 

erklæring, samt utilstrækkelig dokumentation. Begge områder kan formentlig delvist kobles sammen med 

vores tidligere omtale af netop disse to gruppers mangel på ressourcer og kompetencer. En øget indsats på 

området, vil forhåbentlig kunne være en medvirkende faktor til, at vi i de kommende år vil se en fremgang 

på området. 

5.1.4 Reaktioner fra branchen 

FSR har i flere artikler, som også nævnt ovenfor, rost sig selv og påtaget sig en del af æren for, at kvaliteten 

er blevet forbedret. Når det er sagt, så viser ovenstående, at der stadig er lang vej på særligt revisorniveau. 

Noget tyder på, at 2011 kontrollen var ekstra god og at sammenligninger hermed kan være misvisende. 

Ikke desto mindre har netop 2011-kontrollen vist, at det kan lade sig gøre og sat rammerne for, hvad der 

må være målet for de kommende år. Om man så efterfølgende kan skabe yderligere forbedringer, det kan 

kun tiden vise, men vi er klar over, at der altid vil være nogen, der laver fejl. 

Trods at FSR har været gode til at gøre opmærksomme på branchens og måske i særdeleshed deres egen 

indsats og de heraf afledte resultater, så er de godt klar over, at der er et stykke vej endnu.  

�Næste milepæl bliver at knække kurven for enkeltsagskontrollen. Det er jeg overbevist om, at vi nok skal 

lykkedes med��.67 

De seneste års indsats omkring selve kvalitetsstyringssystemet har i den grad vist sig at bære frugt. Nu skal 

indsatsen koncentreres på enkeltsagskontrollen, så kurven herfor også knækkes. Enkeltsagskontrollen 

dækker over et større område, og vil derfor kræve en anden type indsats end i forhold til implementeringen 

af kvalitetsstyringssystemet på virksomhedsniveau. Vi er ikke i tvivl om, at branchen generelt og måske FSR 

især, allerede har mange gode initiativer til hvordan dette kan løses. Senest har FSR med deres køb af 

CaseWare optimeret mulighederne for at skræddersy et system, der formentlig med den rigtige 

markedsføring, omtale og anvendelse, kan medføre en væsentlig forbedring på revisorniveau. 

                                                           
67 Revisortilsynets redegørelse: Færre revisionsvirksomheder i nævnet, ugens kommentar af 14/11 2014, skrevet af 
Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR  
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6 Problemstillinger ved den nuværende kvalitetskontrol 
Som nævnt tidligere, så har kvalitetskontrollen ændret sig løbende, hvilket i større eller mindre grad har 

givet anledning løbende kritik af systemet. Kvalitetskontrollen i dens nuværende form har således også 

måtte ligge ryg til en del kritik fra branchen generelt. Kontrollen skal i dag forsøge, på en og samme tid, at 

tilfredsstille både de store og små i branchen. Dette har, som set før i sådanne situationer, givet kritik fra 

begge sider, da ingen af parterne har følelsen af, at systemet passer lige netop til dem. Nedenfor følger en 

række af de problemstillinger, som vi er stødt på, i forbindelse med tilblivelsen af vores afhandling. Vi vil 

senere i opgaven fremhæve, hvad vi mener de største problemstillinger er, og hvordan der efter vores 

overbevisning konkret kan ske forbedringer heraf. 

6.1 Manglende proportionalitet 

Helt overordnet set tyder meget på, at især de helt små revisionskontorer finder den nuværende 

kvalitetskontrol for tung og omfattende. De giver udtryk for, at kontrollen mangler proportionalitet og 

ønsker, at der sker en form for lempelse for deres vedkommende. 

Udmeldingerne fra de større revisionshuse peger i den modsatte retning68. De mener ikke, at den 

nuværende kvalitetskontrol kan ændres i forhold til proportionaliteten, da de mener, at spillereglerne bør 

være ens for alle. 

Vi mener, at der er nogle helt generelle problemstillinger i kvalitetskontrollen, når man ser på 

proportionaliteten. Ser vi bort fra kontrollen af PIE, er kvalitetskontrollen ensartet for alle størrelser af 

revisionsvirksomheder, hvilket kan føre til udfordringer for særligt de helt små virksomheder. I forbindelse 

med disse udmeldinger omkring manglende proportionalitet, vil vi gerne slå fast, at vi ikke mener, at der 

skal ske differentiering i selve revisionen. I forbindelse med vores holdninger til manglende 

proportionalitet, er det således særligt opbygningen af kvalitetskontrollen, vi mener der med fordel kunne 

tilpasses, således at alle får mest muligt ud af det. 

Manglende proportionalitet er et omfattende område at begive sig i kast med, hvilket kan resultere i 

mange muligheder for at ændre og forbedre. Med den seneste udskilning af PIE-virksomheder har man 

således allerede taget konsekvensen af, at den kontrollerede virksomheds størrelse, trods alt har en 

betydning for kontrollens udførelse. Trods udskillelsen af PIE-virksomheder, så ser vi stadig en problematik i 

form af manglende proportionalitet i den tilbageværende gruppe af virksomheder. Kontrollen i dens 

nuværende form er således stadig gældende for et meget bredt spekter af revisionsvirksomheder. Vi 

mener, at dette kommer til udtryk ved en uforholdsmæssig belastning af de mindre revisionsvirksomheder, 

særligt i forhold til at opnå tilstrækkelig dokumentation i forbindelse med enkeltsagerne. Vi mener, at der i 

kontrollen i dag, kræves dokumentation blot for dokumentationens skyld. I kraft af den meget formalistiske 

opbygning, så har Tilsynets kontrollanter ikke mulighed for at se ud over disse �afkrydsningsskemaer�. 

Kontrollanterne skal, uanset sund fornuft og åbenlyse konklusioner, notere revisor eller dennes virksomhed 

for en fejl, såfremt hver eneste lille vurdering og overvejelse i revisionen ikke er dokumenteret. 

Efter vores overbevisning bør man dog ikke stoppe her. Alle parter har en interesse i at opnå et system, 

som fungerer bedst muligt. I forbindelse med vores afhandling er vi støt på flere kommentarer, som tyder 

på, at der måske ikke skal så meget til for at opnå denne forbedring. Disse kommentarer vil blive inddraget, 

                                                           
68 Kommentar fra undervisere på kursus, d. 17. december 2014 
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hvor det er relevant i dette og de efterfølgende kapitler. Det tyder på, at hvis man er �heldig� at få tildelt en 

kvalitetskontrollant, som kommer fra en nogenlunde størrelsesmæssig ensartet revisionsvirksomhed, så 

bliver oplevelsen forbedret væsentligt. Dette er et område, vi finder meget essentielt, da det er klart, at der 

er forskel på, om man er vant til at arbejde med PIE revisioner eller små personlige 

enkeltmandsvirksomheder. 

Tidligere da det var de �almindelige� kvalitetskontrollanter, der kontrollerede PIE-virksomhederne, var der 

stor kritik af, at kontrollanterne fra konkurrerende virksomheder, udelukkende forsøgte at give den 

kontrollerede virksomhed flest mulige anmærkninger. Overfører vi dette til SMP�erne, så er det vores 

indtryk, at dette ikke er gældende på dette niveau. Tværtimod peger tendensen i retning af, at der er størst 

tilfredshed, hvis man får tildelt en kontrollant på nogenlunde samme niveau, som man selv befinder sig på. 

Noget kunne derfor tyde på, at man i dette segment ikke ser ligeså alvorligt på problemstillingerne ved, at 

potentielt konkurrerende revisorer kontrollerer hinanden.  

FSR har blandt deres 17 forslag69 også kommenteret problematikken omkring den manglende 

proportionalitet ved den nuværende kvalitetskontrol. Med forslag nr. 16 vil FSR differentiere 

kvalitetskontrollen, så den tilpasses i forhold til de opgaver, revisionsvirksomheden løser. Forslaget 

indebærer, at kontrollen af revisionsvirksomhederne skal baseres på kundernes regnskabsklasser. Forslaget 

lægger op til, at enkeltsagskontrollen skal sammenholdes med de forskellige typer af regnskabsklasser. 

Baggrunden er, at der vil blive lagt mere vægt på de kvalitetskrav, der med rimelighed kan forventes af en 

revision af en mindre virksomhed, for at denne er udarbejdet forsvarligt og tilstrækkeligt. Forslaget 

indebærer endvidere, at kvalitetsstyringssystemet skal indgå i bestemmelsen af antal udtagne enkeltsager. 

På den måde kan kvaliteten af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem være en indikator for 

omfanget af kvalitetskontrollen og dermed antallet af stikprøver af enkeltsager i de forskellige 

regnskabsklasser. 

Sammenfattende for ovenstående må være, at der bør arbejdes med den nuværende kontrols opbygning, 

samt at der helt sikkert er mulighed for en optimering af det nuværende system. Vi tror, at de enkelte 

revisorer er klar til at deltage aktivt i et forbedret systemet både individuelt, men også i samlet flok gennem 

FSR. Ifølge IFAC skal man ved implementering af virksomhedens kvalitetsstyringssystem sørge for, at 

politikker og procedurer tilpasses den enkelte: 

�Applying/implementing ISQC 1 proportionately to the size and complexity of the firm is, therefore, one of 

the keys to complying efficiently with the standard�. 70 

Ovenstående bør måske være grundstenen i opbygningen af en mere proportional kvalitetskontrol. 

6.2 Økonomisk byrde 

Uanset hvordan man vender, ændrer og tilpasser, vil prisen for en ydelse, som udgangspunkt altid bliver 

diskuteret. Gennem vores undersøgelser i forbindelse med denne afhandling, er vi endnu ikke støt på 

kommentarer om, at prisen for et kontrolbesøg burde være højere. Derfor er det også vigtigt at forsøge at 

holde et nuanceret billede i dette afsnit, således at vi kan danne os et reelt billede af problemstillingerne i 

relation til økonomien. 

                                                           
69 FSR �styrket kvalitet i revisorbranchen *17 forslag til bedre kvalitet� 
70 IFAC � Tips for cost-effective ISQC 1 application fra juli 2011, introduction 6. Afsnit  
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6.2.1 Forberedelse og gennemførelse af kontrollen 

Problemstillingerne herfor kan opdeles i to afsnit. Et vedrørende udgifter til vedligeholdelse af ressourcer 

og kompetencer i det daglige arbejde samt forberedelse til kontrollen, og ét vedrørende reelle udgifter til 

kontrolbesøget. 

Det er ikke ualmindeligt at mange revisorer i SMP�er opfatter den nuværende kvalitetskontrol som 

problematisk. Vi var i december 2014 på et kursus, hvor en kursist udtalte noget i stil med følgende: 

�Kvalitetskontrollen er helt ude af proportioner. De små revisionsvirksomheder skal betale alt for meget i 

forhold til deres størrelse. Det koster utrolig mange penge, at holde sig opdateret på alle fronter. Herudover 

skal vi betale et enormt beløb for selve kontrollen, og hvis vi bliver sendt i Nævnet, så er bøderne jo 

urealistisk høje for os, der har en væsentlig lavere indkomst end partnerne i de store revisionshuse.� 71 

Ovenstående kommentar er et glimrende eksempel på, at det er svært at give et nuanceret billede, når det 

kommer til økonomi. Der vil altid være nogen, som udelukkende har fokus på dem selv og ikke ser på 

problemstillingen i helhedens perspektiv. Det har ikke været muligt for os at få indsigt i, hvad de store 

revisionshuse i gennemsnit betaler for et kontrolbesøg. Men der er ingen tvivl om, at de ligeledes sidder 

med en fornemmelse af, at der skal betales rigtig mange penge for et kontrolbesøg. De har blot ikke nogen 

�storebror� at holde det op imod og det er således deres prisniveau, der lægger den prismæssige overligger 

for resten af branchen. Det er altid nemmere at kritisere, når man som den lille står og ser på de helt store 

og tænker på hvor meget mere de tjener. I forhold til økonomien, så er det vigtigt at have neutrale briller 

på og derved samtidig se på størrelsen af deres udgifter. For ja, de har en faglig afdeling og skal derfor ikke 

bruge ressourcer på at holde sig opdateret via en masse ekstern assistance. Men en faglig afdeling er ikke 

gratis. Og ja, en bøde på 100 tkr. er voldsom for én, der har en årlig indkomst på 700 tkr. Men hvor den 

�lille� revisor formentlig blot fortsætter hverdagen herefter, så kunne man meget vel forestille sig, at hvis 

en partner fra en af de større revisionsvirksomheder bliver grebet i en sådan fejl, så vil dette ikke blive 

modtaget positivt hos de øvrige partnere og spørgsmålet er, om han ville beholde sit job? 

Med ovenstående vil vi blot gøre opmærksom på, at i sidste ende hænger det meste unægtelig sammen. 

Større indtægt er som oftest lig med større udgifter og vigtigst af alt større risiko og konsekvenser. Hermed 

ikke sagt, at det nuværende system ikke kan forbedres ud fra et økonomisk aspekt, men vi mener blot, at 

det er vigtigt at holde fokus. 

6.2.1.1 Forberedelse til kontrollen 

Revisionsbranchen er et dynamisk fag, hvilket betyder konstante ændringer i lovgivning og øvrige 

standarder. Denne udvikling har de seneste år betydet, at der i dag er langt større fokus på de områder, der 

ligger både før og efter selve revisionen, herunder planlægning og afsluttende tjeklister. Samtidig har der 

siden den nuværende Revisorlovs tilblivelse i 2008 været øget fokus på den generelle anvendelse af et 

kvalitetsstyringssystem72, herunder udførelse af intern kvalitetskontrol. Alle disse tiltag er medvirkende til, 

at revisors arbejde er blevet væsentligt udvidet i form af et stort forberedende og afsluttende arbejde i 

forbindelse med hver enkelt udførte revision. For at sikre disse krav opfyldes, må revisor have en række 

værktøjer. Afhængig af virksomhedens størrelse kan det blive nødvendigt at søge disse værktøjer eksternt, 

idet mange mindre revisionsvirksomheder ikke har kompetencer til selv at stå for blandt andet den interne 
                                                           
71 Kursist, Revisors erklæringer � undgå fejl, d. 17. december 2014 
72 RL § 28 



35 
 

kontrol, opdatering af kvalitetsstyringssystem, overholdelse af hvidvaskningsregler osv. Områder der i 

sidste end kan betyde væsentlige fejl i den eksterne kvalitetskontrol og affødt heraf påtaler og store bøder. 

Det har de senere år ligget både myndigheder og foreninger på sinde, at gøre SMP�erne opmærksomme på 

disse problemstillinger i håb om at være med til at dæmme op for fremtidige fejl. IFAC har bla. lavet en 

guide73 til brug for SMP�er, hvor de gør særligt opmærksom på, at virksomhederne vurderer 

nødvendigheden af at indhente ekstern assistance. 

I forsøget på at afhjælpe ovenstående problem omkring manglende kompetencer, har FSR allerede taget 

det første skridt, idet de har oprettet et kvalitetskorps74 - mere herom nedenfor i kapitel 6.3.1.1. Ser vi 

udelukkende på kvalitetskorpset fra en økonomisk synsvinkel, så er vi i tvivl om, hvor meget det vil blive 

anvendt. Korpset vil blive finansieret gennem brugerbetaling, hvilket i sig selv er en fair løsning. FSR vil ikke 

umiddelbart sætte faste priser for ydelserne, hvorfor der kan komme udsving afhængig af, hvem man får 

tildelt som �kontrollant�. FSR opfordrer til, at priserne holdes på niveau med Tilsynets retningslinjer for 

eksterne kontrollanter, hvilket ligger på ca. 1.400 kr./timen. Herudover vil FSR selv opkræve et 

formidlingsgebyr på 995 kr.75, hvilket må siges at være overkommeligt. Prisen for ydelsen skal holdes op 

imod de bøder, som revisorerne kunne have fået, i forbindelse med den eksterne kvalitetskontrol. Vi 

forestiller os, at SMP�er, hvor betalingen for den eksterne kontrol i forvejen er svær at frigøre, vil have 

betænkeligheder ved at bruge yderligere kapital på at få et kvalitetskorps ud.  

Ovennævnte er i sig selv ikke en problemstilling. Mange mindre revisorer vil formentlig føle sig presset på 

pengepungen for at kunne leve op til de krav, der stilles. Men helt generelt ser vi dette som en del af 

�spillet� og derfor ikke som noget, der burde komme til udtryk som et problem. Til dette synspunkt skal 

også medtages den faktor, at kvalitetskontrollen på nuværende tidspunkt kun er aktuel hvert 6. år og 

derfor, for at give et retvisende billede af prisen, bør fordeles ud over disse seks år. 

Derimod ser vi ovennævnte faktor som medvirkende til, at revisorer samlet set synes, at prisen forbundet 

med en kvalitetskontrol er for høj. Mere herom følger nedenfor. 

6.2.1.2 Gennemførelse af kontrollen 

Vores erfaring er, at revisorer finder den �teoretiske� pris for en kvalitetskontrol i orden. Med den 

teoretiske pris tænker vi på den pris, som en kontrol uden bemærkninger ville koste. Vi er ikke 

overraskende støt på en del kommentarer omkring, at prisen for en kvalitetskontrol er for høj. Men 

samtidig er vi af den overbevisning, at meningerne herom varierer meget fra kontrol til kontrol. 

Kontrollen i dens nuværende form er således meget afhængig af matchet af - og samarbejdet imellem den 

tildelte kontrollant og den kontrollerede virksomhed. Dette er efter vores mening, den største udfordring 

set i forhold til det økonomiske aspekt. Dette leder os tilbage til førnævnte afsnit omkring proportionalitet, 

idet vi mener, at en lang række af disse problemstillinger kunne undgås, såfremt man sørgede for et bedre 

match imellem kontrollant og virksomhed. 

                                                           
73 IFAC � Tips for cost-effective ISQC 1 application fra juli 2011 
74 Faglig nyhed fra FSR den 27/6 2014, FSR � danske revisorer etablerer kvalitetskorps  
75 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Synlig%20kvalitet/Kvalitetskorps/Aftale%20og%20priser  

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Synlig%20kvalitet/Kvalitetskorps/Aftale%20og%20priser
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Ved det nuværende system skal der ved opstart fastsættes en pris, som kontrollanten skal redegøre for, 

såfremt denne overstiges med 20 %76. Vi mener, at man bør se denne metode nærmere efter og undersøge 

muligheden for en anderledes opbygning af betalingsforholdet. 

6.2.2 Sanktioner 

Såfremt Tilsynet finder alvorlige fejl i forbindelse med den eksterne kvalitetskontrol, overgives sagen til 

Nævnet. Nævnet kan herefter på baggrund af sagens detaljer vælge at give en bøde for overtrædelsen. 

Vores erfaring er, at branchen generelt oplever en del problemstillinger i relation hertil. På føromtalte 

kursus, kom en kursist med følgende kommentar: 

�Det er jo nærmest umuligt at slippe igennem en kontrol uden anmærkning. Kontrollanten stopper jo først, 

når han har fundet et eller andet han kan sætte en finger på.�77   

På samme kursus var en lang række af kursisterne rørende enige, da snakken faldt på, om bødernes 

størrelse var retfærdig. Blandt andet med sammenligninger til andre liberale erhverv, blev det slået fast at 

holdningen var, at størrelsen på de fleste bøder var yderst urimelig. 

Endnu en gang må vi henlede opmærksomheden på, at disse meldinger formentlig altid vil forekomme, idet 

vi stadig befinder os indenfor et område, hvor man kan blive �pålagt� økonomiske byrder, som man ikke 

finder retfærdige. Problemstillingen er således ikke, at der gives bøder, men mere bødernes størrelse og 

deres belæg.  

�Gennem nævnets afgørelser opbygge langsomt et system af juridiske afgørelser, der efterhånden definerer 

systemets grænser.�78 

Ovenstående udtalelse beskriver meget kort den opfattelse, mange har af det nuværende system. Ligesom 

vi tidligere i opgaven nævnte, at der ikke officielt foreligger en praksis for, hvorledes hver enkel sag skal 

sanktioneres af Nævnet, så beskriver Rolf Elm-Larsen med denne udtalelse, at der alligevel foreligger en 

uofficiel praksis i kraft af de afsagte domme. 

På før omtalte kursus79 drog underviseren en parallel til historien omkring hønen og ægget � og hvem der 

kom først. Som systemet fungerer nu, videregiver Tilsynet sager til Nævnet på baggrund af, at sådan har 

praksis tidligere været. På samme måde fælder Nævnet afgørelser med henblik på, at Tilsynet har 

videregivet sagen og der således må være tale om en overtrædelse, som bør sanktioneres med en bøde. 

Hvad der kom først eller hvordan den nuværende �uofficielle� praksis er opstået er underordnet. Faktum 

er, at en stor del af branchen ser størrelsen på de nuværende bøder som urealistisk høje, ligesom mange 

mener, at grænsen for hvornår man straffes med bøde har rykket sig alt for langt ned. 

Vi er enige med branchen i forhold til, at vi mener, der mangler sammenhæng imellem visse typer af 

sanktioner og størrelsen herfor. Men helt overordnet, så mener vi faktisk ikke at bøderne er for høje. Vi 

ønsker at se på Nævnet som en nødvendig instans, der via dets sanktioner sørger for at opretholde en vis 
                                                           
76 Revisortilsynets retningslinjer af 4. juli 2014, Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-PIE revisionsvirksomheder, 
afsnit 1.2 Timeantallet 
77 Kursist, Revisors erklæringer � undgå fejl, den 17/12 2014 
78 Rolf Elm-Larsen, artikel/blog den 30/1 2014 �Ristet revisor� 
79 Kursus, revisors erklæringer � undgå fejl, den 17/12 2014 
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respekt for det arbejde, der udføres i forbindelse med kvalitetskontrollen. Desværre ser man, som mange 

andre steder i samfundet, at der skal økonomiske sanktioner til, for at opretholde respekten for den 

gældende lovgivning. Dette er ikke anderledes end i færdselslovgivningen, hvor der på samme måde 

uddeles bøder for eksempelvis fartovertrædelser. 

Vi mener derfor, at det er ganske retfærdigt at en revisor, som har underskrevet en revisionserklæring, men 

intet arbejde har udført, straffes med en bøde på 100 tkr. Det er hans arbejde at udføre, endda meget 

specificerede handlinger, så hvis han vælger at fravige herfra, så er det klart at han skal straffes. 

Der hvor vi er enige med branchen omkring en skævvridning af systemet er mere i forhold til den generelle 

praksis, som på nuværende tidspunkt er gældende. Vi mener ikke, at den til fulde harmonerer med de mål 

og visioner, som branchen i øvrigt har.  

Vi er alle mennesker og kan derfor lave fejl. Fejl, der er så grove, at de indbringes for Nævnet, er dog 

normalt ikke noget man bør begå flere gange. I vores øjne ligger problemet således ikke så meget i 

bødernes størrelse, men i langt højere grad ved, at man ikke sanktioner de rigtige steder. 

Afgives en erklæring med forkert ordstilling i forhold til standarderne, men som åbenlyst fortæller det, den 

skal, er det efter vores mening ikke noget, der skal slås ned på og slet ikke hvis det er en enkelt forseelse. Er 

der tale om gentagne fejl, trods påtale herom, er det selvfølgelig en anden sag. Det kan godt være at 

bødestørrelserne er for høje, men branchen generelt vil formentlig ikke have et problem herved, såfremt 

de blot føler, at bøderne rammer de rigtige. Bøder er for os noget, der skal gives til dem, der bevist 

overtræder loven eller som tilsidesætter almindelig sund fornuft og god revisorskik. Bliver den samme 

revisor taget i at lave de samme fejl gentagende gange, er det klart, at der skal sanktioneres, da der her ikke 

er nogen tvivl om, at revisor tilsidesætter sund fornuft. 

Branchens begreb om god revisorskik anvendes i mange sammenhænge også i forbindelse med afgørelser 

fra Nævnet. Måske skal man ind imellem lade være med at gøre systemet så firkantet og i stedet gå tilbage 

til tiden før alle disse moderne tjeklister og standarder, og blot vurdere sagen ud fra almindelig sund 

fornuft. Branchen vil bedømmes som mennesker og ikke som en maskine, der ikke kan lave fejl. Hvis man 

arbejder imod dette, så tror vi i bund og grund ikke, at branchen vil forlange mere � uanset at bøderne 

hedder 100 tkr. +, for så vil de blive tildelt rette vedkommende. 

6.2.3 Økonomi generelt 

Vi forudser, at uanset hvordan et system opbygges, vil der altid være kritiske stemmer i forhold til 

økonomien. Vi ser en række økonomiske problemstillinger ved den nuværende kvalitetskontrol, men er 

også klar over, at en ændring måske blot vil flytte kritikpunkterne til andre områder. Med det nuværende 

system er vi mest af alt nervøse for, hvad det vil have af betydning for branchens arbejde generelt. Som det 

blandt andet nævnes nedenfor i kapitel 6.5 omkring �ændret erklæringsadfærd�, så ser man allerede nu en 

tendens til, at revisorer fravælger erklæringer med sikkerhed udelukkende på baggrund af, at de ikke 

ønsker at få besøg af den eksterne kvalitetskontrol. Økonomien spiller helt sikkert en rolle i den forbindelse 

og vi mener derfor, at det er essentielt at få taget fat i problemstillingen allerede nu.  
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6.3 Kompetencer 

Efter vores opfattelse er branchen, eller måske især dele heraf, ramt af en række problemstillinger på 

kompetenceområdet. Branchen består af ca. 3.400 godkendte revisorer, hvoraf ca. 42 % er fra mindre 

virksomheder med under 21 ansatte80. 

I relation til tidligere omtalte udvikling indenfor branchen, hvor især standarder og lovgivning indenfor de 

seneste år er strammet markant, er kravene til revisorerne mærkbart højnet. Med indførelsen af den 

nuværende Revisorlov fra 2008, blev blandt andet kravene til implementering og anvendelse af et 

kvalitetsstyringssystem strammet. Mens fokus førhen i højere grad var på selve revisionen, er fokus 

indenfor den senere tid flyttet mere over imod planlægning, dokumentation og afsluttende tjeklister. 

Denne udvikling har efter vores opfattelse givet en del vanskeligheder for en lang række revisorer. 

Ser vi på problemstillingerne i forhold til kompetencer, er det særlig vedrørende ovennævnte forhold. 

Mange revisorer har således ikke fulgt med i udviklingen, og er derfor stødt ind i problemer i større eller 

mindre grad. 

For os at se har følgerne af udviklingen delt SMP�erne i tre grupper. Den første gruppe har, måske over et 

par år, taget udviklingen til sig og på bedst mulig vis forsøgt at omstille sig og tilpasse deres system, så de 

overholder gældende lovgivning. Dette er sket ved, at man enten har købt sig til redskaberne i form af 

eksempelvis CaseWare, eller at man alternativt selv har bygget et system op baseret på de konkrete 

standarder. 

Gruppe to er de revisorer, som viser interesse i at omstille sig, men som ikke har formået at gøre dette fuldt 

ud. Det kan blandt andet skyldes mangel på ressourcer. Denne gruppe er for os at se, den største og 

væsentligste �problemstilling� i forhold til kompetence området, idet der her er tale om en gruppe, som 

rent faktisk er villige til arbejde for bedre kvalitet, men som skal have et �skub� i den rigtige retning. 

Gruppe tre består af revisorer, som ganske enkelt ikke er �interesseret� i de nye standarder. Der er helt 

sikkert en lang række, måske særligt ældre revisorer med mange års erfaring, som føler, at de seneste års 

fokus på standarder har ført deres �produkt� i en hel anden retning, end hvad de havde forestillet sig. 

Denne gruppe er efter vores mening i høj grad et problem, men vi forestiller os, at det vil være svært at 

trænge igennem til disse. Uden at skære alle over en kam, så kunne eksempel herpå være en lille 

enkeltmandsrevisor, som er få år fra pensionsalderen. Standarder og anden lovgivning skal uden tvivl 

overholdes af alle, men i realiteten kan vi godt sætte os ind i frustrationerne, som denne type revisorer 

sidder tilbage med. 

Problemstillingerne i forhold til kompetence, ser vi derfor primært i forhold til de revisorer, som internt 

ikke er ressourcestærke nok til at opfylde kravene i standarderne. Trods vores få år i branchen, 

sammenholdt med mange andre, så har vi selv nået at opleve de markante ændringer, der er sket de 

seneste år. Udover at vi har oplevet ændringerne i praksis, har vi haft fornøjelsen af at få den teoretiske 

baggrund med samtidig i kraft af vores uddannelsesforløb på henholdsvis HD og cand.merc.aud. Netop den 

teoretiske del er efter vores overbevisning den største faldgrube for mange. På et kursus for nyligt 

beklagede en række kursister sig over, at det var umuligt at leve op til de krav, som de nuværende 
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standarder lagde op til. Hertil spurgte underviseren ud i lokalet, hvor stor en del der egentlig havde læst de 

pågældende standarder. Antallet af håndsoprækninger var alarmerende lavt. Det vi vil sige med dette er 

blot, at det er nemt at beklage sig og sige, man umuligt kan opfylde kravene, men vi vil hellere vende den 

om og sige: Har I gjort hvad I kunne? Har I læst standarderne og har I forstået standarderne? Måske dette 

principielt er den reelle problemstilling i forhold til kompetenceområdet. 

Når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at der er mange udfordringer i at drive en revisionsvirksomhed. I 

forhold til kompetencer, så er der formentlig heller ingen tvivl om, at det særligt er de små virksomheder, 

der har problemer med dette, idet området kræver konstant vedligeholdelse og opdatering. 

6.3.1 Fokus fra flere sider 

6.3.1.1 FSR � Danske Revisorer 

Den store fokus på kvaliteten og deraf opmærksomheden på nogle SMP�ers manglende kompetencer er 

heller ikke gået ubemærket hen i forhold til FSR. Foreningen har i høj grad fokus herpå, blandt andet med 

deres udspil fra december 2013 omkring styrket kvalitet i branchen81. 

Adskillige af de 17 forslag som FSR har udarbejdet med henblik på at forbedre kvaliteten i branchen 

generelt, kan relateres til kompetenceområdet. Ét af forslagene trådte allerede i kraft omkring sommeren 

2014, mens FSR er gået så langt som at lave en vedtægtsændring, gældende pr. 1. januar 201582 for herved 

at implementere en række af de øvrige forslag. Vi har nedenfor valgt at inddrage en række af forslagene, 

med fokus på de forslag, som vi mener, kan have en positiv effekt på kvaliteten. Samtidig vil vi også knytte 

en kommentar til enkelte øvrige forslag, som vi ikke ser den helt store værdi i. 

FSR oprettede i sommeren 2014 deres Kvalitetskorps83. Korpsets opgave består primært i at tilbyde tjek af 

kvalitetsstyringssystemet, samt parathedstjek inden Tilsynets eksterne kontrol. Derudover kan korpset 

tilbyde at udføre den interne kvalitetskontrol i virksomhederne. I forlængelse af, at man anvender korpset, 

tilbyder FSR ligeledes en efterfølgende dialog omkring problemer ved en tidligere gennemført 

kvalitetskontrol, og håber derved at kunne være medvirkende til, at der bliver rettet op på forholdene. 

På kort sigt tror vi ikke, kvalitetskorpset vil få den helt store succesrate. Vi er af den overbevisning, at de 

revisorer, der kunne have interesse i at gøre brug heraf, ønsker at se projektet an, inden de selv gør brug af 

det. Begrundelsen herfor er, at vi forestiller os, mange vil skulle overvinde en grænse i forhold til at bede 

FSR om hjælp. Vi forestiller os, at nogle revisorer simpelthen vil være for stolte, til at benytte sig af tilbudet. 

På lang sigt og særligt hvis kvalitetskorpset markedsføres rigtig, er vi af den overbevisning, at det kunne 

blive rigtig godt modtaget. 

Med de seneste års udvikling indenfor branchen, tror vi næppe, dette er noget som stopper foreløbig. 

Derfor kan vi forestille os, at man om x antal år simpelthen ikke har mulighed for andre alternativer. Herved 

skal forstås, at det nuværende alternativ ligger i, man selv klarer opgaven eller benytter sig af en 

sparringspartner � altså en anden revisor. Hvis udviklingen fortsætter, så kan vi godt have svært ved at se 

hvor mange, der reelt har kompetencerne til at tilbyde sin hjælp som sparringspartner, med mindre man er 
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aktiv kvalitetskontrollant og dermed i forvejen har fingeren på pulsen. Så stolthed eller ej � dette kan være 

vejen frem til en forbedring af kvaliteten. Vi mener stadig, det vil kræve den rette markedsføring og særlig 

fokus på, at det er okay at bede FSR om hjælp, for at det kan blive en succes. 

FSR har gennem de seneste år forsøgt sig med en lidt mere mild form for kvalitetsopstramning, blandt 

andet i form af tilbud om diverse opfølgende møder med kvaliteten på dagsordenen. Med 

vedtægtsændringen på den ekstraordinære generalforsamling d. 12. december 2014 har FSR signaleret, at 

de fremover vil tage skrappere midler i brug for at opnå deres mål om højnet kvalitet. 

Vedtægtsændringerne er som følger84: 

 Betingelse for medlemskab af foreningen; Revisionsvirksomheder, der ønsker at blive medlem af 

foreningen, skal afgive en række oplysninger om kvalitetsstyringen. Bestemmelsen skal gælde fra 

2015 og gælder ikke revisionsvirksomheder, som allerede er medlem. 

 Foreningskontrol af medlemsvirksomhedens interne kontrol (overvågning); Mulighed for at bede 

medlemsvirksomheder om på tro og love at bekræfte, at de har udført intern kontrolovervågning, 

og bede dem dokumentere resultatet af kontrollen. 

 Eksklusion af revisor/revisionsvirksomhed efter alvorlige revisornævnsbøder; Mulighed for at 

ekskludere medlemmer eller medlemsvirksomheder efter én eller flere alvorlige 

revisornævnsbøder. 

Med ovenstående vedtægtsændringer er der ingen tvivl om, at FSR forsøger at holde de brodne kar ude af 

foreningen. Vedtagelsen af især førstnævnte punkt vil fremadrettet betyde, at FSR inden de optager et nyt 

medlem har mulighed for at få en vis indsigt i virksomheden. Fremadrettet vil der således blive udført en 

�due dilligence� analyse85 af nye medlemmer, hvorved FSR får mulighed for at få et indblik i virksomhedens 

kvalitetsstyringssystem, samt information om der ved seneste kontrol har været bemærkninger til 

systemet. På samme måde vil netværksforhold og den interne kontrol blive omfattet af analysen, som vil 

bygge på et spørgeskema udfyldt af ansøgeren. Formålet med analysen er at holde brodne kar ude af 

foreningen og derved medvirke til at give medlemmerne af FSR et vist kvalitetsstempel. Forslaget kan uden 

tvivl komme branchen til gode, såfremt FSR formår at skelne mellem brodne kar og virksomheder, som blot 

har brug for lidt hjælp og et skub i den rigtige retning. 

�Jeg er glad og stolt over, at en enstemmig generalforsamling bakker op om, at vi skal stille krav til os selv 

som revisorer og medlemmer af foreningen. Branchen kæmper med en meget lille gruppe af revisorer, der 

med deres handlinger skader det store flertal. Det vil vi ikke leve med i vor forening. Det at være medlem af 

FSR � danske revisorer er et kvalitetsstempel, som vi skal værne om. Med de nye vedtægtsændringer viser vi 

meget klart, at FSR � danske revisorer ikke vil tolerere �brodne kar��86 

Udtalelsen kommer fra FSRs formand Jens Otto Damsgaard, som med udtagelsen viser stor tilfredshed over 

vedtægtsændringen. Ovenstående �due dilligence�-analyse kombineret med de øvrige tiltag omkring 

foreningskontrol af den interne overvågning, samt mulighed for at ekskludere medlemmer på baggrund af 

større bøder fra Nævnet, kan uden tvivl være med til at give foreningen det kvalitetsstempel, som de 

brænder for. Særligt sidstnævnte omkring eksklusion af medlemmer, der gentagne gange er blevet 
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sanktioneret hårdt af Nævnet, er for os et vigtigt punkt, idet vi mener, det er vigtigt, der slås ned på revisor 

eller revisionsvirksomhed, som trods en stor bøde første gang, tydeligvis ikke har forbedret sig. 

Vores bekymring ved disse vedtægtsændringer ligger særligt på den problematik, der vil være i forbindelse 

med, at FSR skal skelne imellem brodne kar og revisorer, der reelt blot skal have lidt hjælp for at komme 

videre. Som nævnt tidligere i opgaven, så har nogle revisorer været mindre omstillingsparate i forhold til de 

seneste års mange nye tiltag. Det er vigtigt at finde disse revisorer og hjælpe dem i den rigtige retning i 

stedet for blot at ekskludere dem fra foreningen. Trods FSRs ønske om at give foreningens medlemmer et 

kvalitetsstempel, må det være i hele branchens interesse at højne niveauet generelt. 

Derudover har vi en bekymring i forhold til, at foreningen lægger så mange kræfter i at give dets 

medlemmer et kvalitetsstempel. Tanken i sig selv er god nok, men som vi ser det, så vil det kræve et meget 

stort arbejde at få spredt budskabet ud til branchens brugere. I mange andre brancher, blandt andet 

byggebranchen, er dette brancheorienterede stempel et varemærke, som signalerer kvalitet, kontrol og 

afledt heraf mindre risiko. Hvis vi ser på en lang række af vores klienter, så er kendskabet til FSR 

umiddelbart ret lille, og foreningen har derfor en stor opgave foran sig, hvis de ønsker at få det maksimale 

ud af deres arbejde omkring kvalitetsstemplingen af medlemskab. 

�Næste milepæl bliver at knække kurven for enkeltsagskontrollen. Det er jeg overbevist om, at vi nok skal 

lykkedes med. Foreningens køb af Caseware betyder, at vi kan tilbyde vores medlemmer en løsning � både 

for opstilling af kundernes regnskaber og for selve revisionen � som minimere risikoen for fejl��. 87 

Med ovenstående udmelding signalerer FSR dog i høj grad, at man ønsker at hjælpe revisorerne i forhold til 

problematikken omkring manglende kompetencer og knappe ressourcer. FSRs køb af Caseware signalerer 

uden tvivl, at man ved korrekt brug fremadrettet kan forvente et produkt, som skal være medvirkende til at 

mindske antallet af fejl. Vi ser kombinationen af FSR og Caseware som et stort skridt i retning af forbedret 

kvalitet for særligt SMP�erne. I relation hertil skal vi selvfølgelig knytte en kommentar til økonomien. Der er 

ingen tvivl om, at det langt fra bliver gratis for medlemmerne. Trods målsætningen om at højne kvaliteten, 

så er FSR jo stadig en virksomhed, som skal tjene penge. Udfordringen ligger, for os at se i, at FSR får 

formidlet produktet ud til dem, der virkelig har brug for det og samtidig, tilbyder assistance i forbindelse 

med opsætning og ikke mindst korrekt anvendelse, til en fornuftig pris. 

6.3.1.2 IFAC 

I forhold til kvalitetssikringssystemet har IFAC ligeledes fokus på problematikkerne omkring SMP�erne. 

Således har IFAC lavet en lille guide88 med tips til små og mellemstore revisionsvirksomheder. Guiden 

lægger blandt andet vægt på, at revisorerne skal sørge for at sætte sig ordentligt ind i ISQC1 for herved at 

sikre korrekt forståelse af standarden. Dernæst bør revisorerne sammenholde deres nuværende 

kvalitetsstyringssystem med de retningslinjer, der er i ISQC1, for derved at sikre, at 

kvalitetsstyringssystemet er opdateret. IFAC gør blandt andet opmærksom på: 
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�Revisions or additions of new policies or procedures that are necessary to close any gabs between the 

current QC system and the requirements of ISQC1 can then simply be edited or inserted into the manual�. 89  

Ved at anvende IFACs tip er det med til at sikre, at virksomhederne ikke anvender unødvendige ressourcer 

på at lave et helt nyt system, men alene anvender det mest nødvendige for at sikre, at systemet overholder 

kravene. 

Guidens 4. tip er, at man skal overveje, hvorvidt man kunne have brug for at indhente ekstern assistance på 

de områder, hvor man ikke selv har de nødvendige kompetencer. Det er specifikke områder, hvor IFAC i 

henhold til ISQC1 mener, at mindre virksomheder særligt bør overveje behovet: 

�The Standard identifies four areas where this may be the case � consultation, engagement quality control 

reviews, monitoring, and dealing whit complaints and allegations � and provide guidance for identifying and 

deploying a suitable external party�. 90 

6.3.2 Kompetence generelt 

At både FSR og IFAC er opmærksomme på problemstillingerne omkring knappe ressourcer og til tider 

manglende kompetencer viser, at det er noget man også ude i revisionsvirksomhederne, bør have øget 

fokus på, da det fremadrettet kan være vejen frem i forsøget på at opfylde kvalitetskravene. 

6.4 Metode for gennemførelse 

I relation til metode for gennemførelsen, så er der også her en række problematikker, man efter vores og 

dele af branchens mening bør tages fat i. 

På nuværende tidspunkt er ikke-PIE virksomheder underlagt Tilsynets kontrol hvert 6. år, mens PIE udtages 

hvert 3. år. I forbindelse med udvælgelsen har Tilsynet mulighed for at forkorte disse intervaller, for derved 

at opnå mulighed for at indlægge en vis grad af uforudsigelighed i kontroludvælgelsen. 

Vi ser særligt en problemstilling i forhold til ikke-PIE virksomheder, idet vi finder tidsintervallet på seks år alt 

for langt. Uanset at øjeblikket hvor virksomheden er underlagt kontrollen for mange er en stressende og 

hård periode, så er der ingen tvivl om, at kontrollen har en positiv effekt, som er yderst lærerig. Vi synes, at 

et tidsinterval på seks år indbyder til alt for mange fejl og mangler, men mest af alt til dårlige vaner. Med en 

hyppigere kontrol tror vi, at man kunne undgå en lang række fejl, som affødes af dårlige vaner, som ikke 

opdages i tide. 

Udover ovenstående problematik, er det særligt forholdet omkring hvem der kontrollerer hvem, som 

optager os. Ud fra en kombination af egne erfaringer kombineret med udtalelser hørt på kurser, i artikler 

osv., er det vores overbevisning, at dette er en af de største problematikker ved den nuværende kontrol. Vi 

har tidligere i afhandlingen nævnt, at det faktum den kontrollerede virksomhed føler sig forstået og 

matchet med kontrollanten er utrolig vigtig. Vi ser ikke, at et sådan match på nogen måde vil forringe 

kvaliteten i branchen, idet kontrollanten må antages at udføre arbejdet med samme grundighed, uanset 

om der er tale om en lille, mellemstor eller større virksomhed. Forskellen vil udelukkende ligge i, at man 

opnår en større forståelighed imellem kontrollanten og den kontrollerede virksomhed. Vi tror, at 
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kontrollanten i langt højere grad kan sætte sig ind i hvilke problematikker, der primært gør sig gældende ud 

fra det segment, som den pågældende revisionsvirksomhed primært beskæftiger sig med.    

6.5 Ændret erklæringsadfærd 

Kombinationen af de seneste års lempelser for de mindre virksomheder samt den strengere 

kvalitetskontrol kan have stor betydning for fremtidens revisorer - formentlig især de mindre 

revisionsvirksomheder. CBS og FSR har sammen lavet en analyse91 af de omkring 700.000 erklæringer der 

afgives årligt. Resultaterne herfra samt respondenternes tilhørende kommentarer kunne tyde på, at mange 

revisorer er utilfredse med den retning, som lovgiver og kvalitetskontrollen er på vej imod. Utilfredsheden 

kan blandt andet ses af følgende kommentar fra undersøgelsen: 

�Der er ingen tvivl om, hvad vej udviklingen går i det smålige, nidkære, styrende og overkontrollerende 

danske samfund, hvor myndighedernes mistillid reagerer� De små praktiserende revisorer overlever ikke 

revisionsmæssigt på de nuværende betingelser.�92 

6.5.1 Fravalg af revision 

Fremstillingen om, at revisor skal fremstå som offentlighedens tillidsmand, har gennem tiderne været 

under et stort pres. De seneste års lempelser har åbnet op for, at flere nu har mulighed for at fravælge 

revision og i stedet vælge enten review, udvidet gennemgang eller assistance.  

Ideelt bør valget af erklæring begrundes i en dialog mellem klient og revisor. Afhængig af klientens størrelse 

kan den valgte type af erklæring, have forskellige konsekvenser i forhold til klientens interessenter. 

Pengeinstitutterne er især begyndt at få øjnene op for betydningen af revisors erklæring. En række 

selskaber vil derfor med fordel kunne drøfte med deres pengeinstitut og andre relevante interessenter, om 

de stiller specifikke krav til typen af erklæring, inden selskabet blot fravælger revisionen. Fravalget vil 

nemlig betyde langt mere end blot en billigere revisorregning. Ved fravalget vil sikkerheden af revisors 

arbejde mindskes og interessenterne kan med rette overveje, om det materiale som forelægger, er sikkert 

nok i forhold til deres vurdering af den pågældende virksomhed.  

Både lovgiver og medier har igennem flere år haft fokus på, at lempe virksomhedernes administrative, men 

også økonomiske byrde i forhold til regnskab og revision. Dette har blandt andet givet muligheden for at 

fravælge revisionen for de mindre selskaber. Tiltaget har givetvis betydet, at en række af de virksomheder, 

som har benyttet sig heraf, har fået en lavere revisorregning. Tendensen peger på, at konsekvensen for 

langt de fleste virksomheder i stedet har været et dårligere produkt til næsten samme pris, idet mange 

revisionsvirksomheder i stedet har hævet priserne. 

Tanken omkring lempeligere regler for de mindre virksomheder er umiddelbar god. Størrelsen på de 

pågældende virksomheder er i en klasse, som gør, at virksomhederne alt andet lige er mindre relevante for 

offentligheden. Vi mener dog ikke, at man skal undervurdere det arbejde, revisor udfører i tilknytning til 

revisionen. De virksomheder, som er omfattet af muligheden for fravalg af revision, er i en størrelsesorden, 

som betyder, at det ofte er en eller få personer, der sidder med alle de administrative opgaver. 

Konsekvensen heraf kan være, at kvaliteten af det regnskabsmæssige materiale som afleveres til revisor, 
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ikke altid er i orden. Hvis virksomheden samtidig har fravalgt revisionen, kan det medføre, at kvaliteten af 

de regnskaber der aflægges, er væsentlig ringere, end da der blev udført revision på samme. 

�Fra politisk side er vores arbejde dybt undervurderet. I forbindelse med afgivelse af erklæringer på 

årsregnskaber finder vi en del fejl, som vi hjælper virksomhederne med at få på plads. Det sidste eklatante 

eksempel er den gode Margrethe Vestagers udtalelse om, at en sparet �revisor kr.� ryger direkte på 

bundlinjen. Min første tanke var, ja den første time jeg sparer væk for kunden, det er den, hvor jeg skulle 

hjælpe med at lave en efterangivelse af en momsfejl med for lidt afregnet moms på kr. 50.000�93 

Ovenstående udtalelse stammer fra CBS og FSR�s �analyse af revisorerklæringer� og giver et godt indblik i 

branchens holdning til de seneste års lempelser. Ovenstående vender tilbage til problematikken omkring 

det faktum, at revisor skal fremstå som offentlighedens tillidsmand. Det vil formentlig være umuligt for 

revisor at tilfredsstille alle. På den ene side stilles der større krav til revisors arbejde og dokumentationen 

heraf, mens klienterne på den anden side ønsker en billigere revision og i stedet hellere vil betale for den 

regnskabsmæssige assistance frem for erklæringen på revisionen. Udtalelserne i analysen giver da også 

udtryk for, at mange revisorer føler sig overhørt i de seneste års debatter omkring lempelser på området. 

Revisorerne mener ikke, at det er de rigtige områder der bliver taget fat i og gør opmærksom på, at 

lovgivers fokus ikke er identisk med virksomhedernes. 

�Processen ude hos kunden, hvor vi yder assistance med opstilling af årsregnskabet mv., løser mange af 

virksomhedernes problemstillinger, og vi sørger for, at virksomheden retter mange fejl mht. moms, løn, 

skattefradrag på omkostninger. Denne proces opleves som mere værdiskabende for de fleste virksomheder 

end arbejdet med erklæringen, som af mange af vores kunder opfattes som unødvendigt kompliceret og 

omstændigt i SMP segmentet.�94 

Sammen med øvrige kommentarer fra samme analyse kunne meget tyde på, at der blandt alle er en 

overvejende enighed omkring, at der bør ske en lempelse i SMP-segmentet. Ovenstående kommentar tyder 

dog på, at der ikke er overensstemmelse imellem, hvordan sådanne lempelser bør ske. 

6.5.2 Assistanceerklæringerne vinder frem 

Med muligheden for at fravælge revision, åbnes der samtidig op for andre typer af erklæringer, herunder 

både erklæringer med og uden sikkerhed. 

Det fremgår af FSR og CBS� erklæringsundersøgelse, at særligt assistanceerklæringerne vinder frem95. 

Fremgangen i antallet af denne type erklæringer kan formentlig begrundes i flere forhold. 

Både lovgiver og medier har de seneste år haft stor fokus på, at gøre hverdagen nemmere for SMP�erne. 

Dette har blandt andet resulteret i, at de mindste selskaber ikke længere behøver en erklæring om revision. 

Kombineret med at mange virksomhedsejere ikke forstår ordlyden og formålet med revisionserklæringen, 

har det betydet, at en lang række virksomheder har valgt at benytte sig af denne mulighed. Ved at vælge en 

erklæring om assistance frem for revision, er der tydeligvis også mange virksomheder, som har øjnet 

muligheden for at spare lidt penge. Kommentarer fra erklæringsanalysen peger på, at mange virksomheder 
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ikke forstår erklæringernes ordlyd. Kombineret med det faktum, at mange virksomheder føler, de får langt 

mere ud af den regnskabsmæssige assistance fra revisoren, gør at erklæringen bliver nedprioriteret. 

�Det vigtigste budskab er sådan set, at brugerne ikke forstår, hvad der står i erklæringerne, og hvad revisors 

arbejde rent faktisk består af. Det vil sige, at man bruger ressourcer på at forfine erklæringer og grader af 

sikkerheder; men brugerne betragter fortsat revisors arbejde, som om alt er på plads. Det vil sige, at den 

forventningskløft, der var i 00�erne�, bare bliver større og større.�96 

Man kan reflektere over, hvor branchen og især de mindre revisorer er på vej hen, hvis denne udvikling 

fortsætter. For langt de fleste SMP�er består kundedatabasen af små- og mellemstore virksomheder 

(herefter kaldet SMV�er) og på baggrund af ovenstående kan man overveje, hvordan fremtiden for denne 

størrelse af revisionsvirksomheder vil se ud. Hvis tendensen omkring assistanceerklæringer fortsætter, 

kunne noget tyde på, at mange revisorer kommer til at bruge en stor del af arbejdsugen på at udføre 

arbejde, som fagligt er på et lavere niveau end i dag. 

Gennem de senere år har der været fokus på at optimere revisoruddannelsen, ligesom branchen generelt 

har arbejdet hen imod at højre kvaliteten. Såfremt tendensen fortsætter vil det betyde, at mange af de 

mindre revisionsvirksomheder vil komme til at have langt færre revisionskunder, men i stedet en høj andel 

af assistancekunder. Vi forestiller os, at det kan komme til at give en skævvridning i branchen, da det 

samtidig vil betyde, at rigtig mange revisorer vil komme til at være overkvalificerede i forhold til det arbejde 

de udfører. Kommentarer fra den føromtalte analyse peger endda på, at valget af assistanceerklæringer 

frem for revision allerede i nogle revisionsvirksomheder er blevet gjort til en firmastandard. Med en 

hypotetisk tanke om, at denne udvikling fortsætter, kan vi stille os selv det spørgsmål, om den uddannelse 

vi netop er ved at færdiggøre overhovedet er aktuel i fremtiden? 

Med baggrund i ovenstående kan man overveje, om stramningen af kvalitetskontrollen har haft den 

ønskede effekt. Formålet med de mange tiltag omkring kvaliteten har jo åbenlyst været at forbedre denne. 

Men i kombination med lovgivers lempelser for de mindre virksomheder kan man overveje, om 

forbedringerne på området reelt kun har haft virkning for de store virksomheder. 

I bund og grund ligger valget af erklæring hos virksomhederne, men man må samtidig være realistisk og 

fokusere på, at langt de fleste virksomheder i klasse A og lille B ikke kender til forskellene, herunder fordele 

og ulemper ved den enkelte type af erklæring. Hvis virksomhedens revisor fremlægger et produkt, der 

oveni købet er billigere, så kan man sagtens forestille sig, at mange virksomheder vælger at takke ja til 

dette. 

Vi kan ikke spå om fremtiden, men hvis tendensen fortsætter, så kan vi kunne frygte, at det i sidste ende vil 

gå ud over kvaliteten af Danmarks mange mindre virksomheder. Begrundelsen om, at selskaberne er 

mindre relevante for offentligheden, bør efter vores mening genovervejes. Det er åbenlyst, at den lille 

malervirksomhed i provinsen ikke er ligeså relevant for offentligheden, som de store børsnoterede 

selskaber, men hvis konsekvensen af de sidste års tiltag betyder, at revisor ikke længere hjælper kunderne 

med de regnskabsmæssige problemstillinger, såsom fejl i momsafregningen osv., så kan det efter vores 

mening på sigt blive et problem, som burde fange offentlighedens interesse. 

Langt de fleste revisorer har og har altid haft, et ønske om at aflevere et produkt, hvor de væsentlige poster 
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viser et retvisende billede. Med ovenstående tendens skal revisor nu vænne sig til, at aflevere regnskaber 

hvor mellemregningerne mellem selskaber, momsen og lignende poster ikke er afstemt. Efter vores 

mening, kan man så spørge sig selv � hvor blev kvaliteten af? 

Regeringen har med vedtagelsen af de seneste års lempelser, været en stærkt medvirkende faktor til en 

ændring i branchens holdning og især været medvirkende til, at mange SMP�er i dag står med en hel anden 

opgavefordeling end tidligere. Som nævnt har flere SMP�er allerede gjort det til en uskreven firmapolitik at 

få klienten til at vælge assistanceerklæringer frem for erklæringer med sikkerhed. Kan man bebrejde dem? 

Kan man sende misbilligende blikke i deres retning, når de nu � helt legitimt � kan afgive erklæringer uden 

sikkerhed og dermed slippe for en dyr og omfattende kvalitetskontrol? 

For en lang række revisorer handler det formentlig om, at de skal gøre op med sig selv, om de i fremtiden 

kan leve med at lave en anden type arbejde end tidligere. Afgivelse af assistanceerklæringer vil uden tvivl 

medføre, at mange revisorer vil være overkvalificerede. Disse revisorer skal holde det faktum om, at de 

rent fagligt vil møde mindre udfordringer op imod, at de til gengæld slipper for dyre og omfattende 

kvalitetskontroller.  

Vores bekymring går særligt på, at såfremt udviklingen ikke stoppes, så forestiller vi os, at om en årrække 

vil revisionsopgaverne ligge hos de 4-5 store revisionshuse. Resten af branchen vil med stor sandsynlighed 

primært beskæftige sig med assistanceopgaver og anden regnskabsmæssig assistance og derved vil 

kvalitetskontrollen kun omfatte en håndfuld. 

Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind i forhold til denne problematik, men overordnet set mener vi, at 

udviklingen skal stoppes. Branchen generelt har en høj etik og moral og vi tror, at det er en lille del, som 

rent faktisk får en tilfredsstillelse ud af at afgive assistance erklæringer på alle deres regnskaber. Vi 

forestiller os ikke, at regeringen vil trække deres lempelser tilbage og ser det derfor som den bedste 

mulighed at implementere assistanceerklæringerne i den offentlige kvalitetskontrol. Det skal uden tvivl ske 

på andre og mere lempelige vilkår end den nuværende kontrol af erklæringer med sikkerhed. Grundet 

arbejdshandlingernes indhold ved afgivelse af assistanceerklæringer må man tage hensyn til det 

begrænsede arbejde og udarbejde kontrollen i henhold hertil. FSR har med deres forslag nr. 1697, været 

inde på noget lignende, hvor de foreslår at kontrollen generelt tager udgangspunkt i 

kvalitetsstyringssystemet. 

Vi mener dog, at man ved at implementere assistanceerklæringerne i den nuværende kontrol, kan 

minimere faldet i kvaliteten ved at sikre sig, at alle øvrige forhold i revisionsvirksomheden overholdes. 

Dette begrunder vi blandt andet med, at selvom der generelt har været en del kritik af det nuværende 

system, så kan man ikke komme udenom, at en kontrol alt andet lige højner kvaliteten. Hvis revisorer går 

over til udelukkende at have assistanceerklæringer, vil de � bevidst eller ubevidst � med tiden falde i 

kvalitet på andre områder end erklæringsområdet.  

Det fremgår af erklæringsanalysen98, at nogle virksomheden ligefrem har gjort det til en �firmastandard� at 

afgive assistanceerklæringer, men samtidig fremgår det af en analyse udarbejdet af FSR omkring ulovlige 

aktionærlån99, at man har stor fokus på den ændrede adfærd og følgevirkerne heraf. Undersøgelsen viser 
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som udgangspunkt et positivt resultat omkring, at de ulovlige aktionærlån er faldet for tredje år i træk. Men 

når man går i dybden med disse resultater, så afspejler det blot ovenstående ændrede erklæringsadfærd og 

faldet begrundes da også i høj grad med de mange selskaber, som over de sidste par år har fravalgt 

revisionen. Blandt andet med baggrund i denne analyse kan vi konstatere, at der er fokus på 

problematikken om end, der endnu ikke er kommet nogen konkrete bud på hvordan denne udvikling kan 

stoppes. 

6.6 Delkonklusion på underspørgsmål 1 

Den eksterne kvalitetskontrol i Danmark har løbende ændret sig, men er i dag opbygget som et firedelt 

system, bestående af Styrelsen, Nævnet, Tilsynet og Kommissionen. I fællesskab sørger de for at udøve en 

ekstern kvalitetskontrol af alle danske revisionsvirksomheder og revisorer, som afgiver erklæringer med 

sikkerhed. 

De fire organer har hver sin funktion, fordelt på forskellige områder i forbindelse med kontrollen. Styrelsen 

er det ledende organ og sørger for at binde de øvrige organer sammen i et fælles forsøg på at højne 

kvaliteten og samtidig få stoppet de brodne kar, som desværre er en del af branchen. 

Kvalitetskontrollen i praksis udvikles hele tiden i et forsøg på altid at være opdateret i forhold til den 

udvikling, som branchen og omverdenen gennemgår. Tilsynets fokusområder flytter sig således hele tiden 

og er med til at give et tvist af uforudsigelighed til kontrollen. 

Der er mange kvalitetsmæssige udfordringer forbundet med revisionsbranchen og Tilsynets seneste 

redegørelse for 2013 gav da også et meget broget billede heraf. Ser man på virksomhedsniveau, så er der 

klare indikationer på, at branchens arbejde har båret frugt og nedbragt antallet af fejl og mangler. Ser man 

derimod på revisorniveau, så er resultatet herfor noget mere nedslående og viser på mange punkter en reel 

tilbagegang. 

Som udgangspunkt er det ganske positivt at se den fremgang, som redegørelserne signalerer på udvalgte 

områder. Men det er samtidig vigtig at forholde sig kritisk til denne form for statistik. Fremgangen 

opleveres særligt på de områder, hvor fokus er blevet lagt de seneste år. En fremgang, som vel i bund og 

grund er forventet, når man ser på hvilke tiltag, der er gjort lige netop i forhold til de udvalgte områder. 

Disse områder har været ekstra omtalt hos FSR, hos Tilsynet gennem redegørelserne, i diverse nyhedsbreve 

og som emner på diverse kurser. I relation hertil kan man jo spørge sig selv, hvad der vil ske når fokus 

rykkes fra de nuværende fokusområder til andre områder. Vi har vores tvivl i forhold til, hvorvidt den 

positive udvikling da vil kunne opretholdes inden for de gamle fokusområder eller om al energien i stedet 

flyttes over mod at skabe høj kvalitet på de nye fokusområder.   

Som nævnt tidligere har den nuværende kontrol, været anledning til en række omtalte problematikker. En 

ekstern kontrol vil sjældent blive modtaget med kyshånd og man oplever således også, at 

revisionsbranchen jævnligt langer ud efter den offentlige kvalitetskontrol, som Tilsynet udfører. Vi 

forestiller os ikke, at det er muligt at opnå en kontrolform, som alle vil stille sig tilfredse med, men vi mener 

dog, der er mulighed for at håndtere en række af de omtalte problemstillinger i det nuværende system på 

en bedre måde. 
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Vi anser, de største problemer, ved den nuværende kontrol, som problematikken omkring manglende 

proportionalitet. Herunder særligt i forhold til, at der kunne ske et bedre match mellem de kontrollerede 

virksomheder og den udvalgte kontrollant. 

Herudover ser vi de seneste års ændrede erklæringsadfærd, som et hurtigt voksende problem, hvor vi 

mener, at det er relevant at sætte ind hurtigst muligt. Til trods for, at disse mindre virksomheder er mindre 

relevante for offentligheden, så er vi af den overbevisning, at såfremt disse erklæringer ikke implementeres 

i kontrollen, så vil vi få en kultur, med sløset arbejde og langt dårligere kvalitet. Dette mener vi ikke, at 

branchen bør acceptere og finder det derfor nødvendigt at finde en gylden mellemvej, hvor også disse 

typer erklæringer indgår i kvalitetskontrollen. 
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7 Indsamling af europæisk data til inspiration 

Nedenstående analyse tager udgangspunkt i vores spørgeskema, som er udsendt elektronisk til 30 

europæiske lande. Vi har i vores analyse taget højde for at spørgeskemaet kun er udsendt til et 

revisionskontor i hvert land. Det betyder, at vi ikke kan bruge besvarelserne i konkluderende sammenhæng, 

da vi må antage, der kan være forkerte eller misvisende besvarelser iblandt. Flere af spørgsmålene bygger 

på personlige erfaringer med den eksterne kvalitetskontrol. Sådanne erfaringer vil altid variere fra person 

til person, og kan derfor være svære at bruge i konkluderende sammenhæng. Formålet med undersøgelsen 

er da også at bruge de øvrige europæiske lande som inspirationskilde. Det betyder, at selvom der skulle 

være fejlagtige besvarelser fra en eller flere af vores respondenter, har dette mindre betydning i relation til 

det formål, vi skal bruge grundlaget til. 

Som udgangspunkt er vores ønske ud fra undersøgelsen, at belyse de forskellige aspekter omkring 

kvalitetskontrollen, set med de øvrige europæiske landes øjne og herigennem komme med forslag til, 

hvorledes den nuværende danske kvalitetskontrol eventuelt kan optimeres.  Med vores valg omkring 

udsendelse til ECOVIS netværket har vi lagt vægt på, at respondenten skulle være fra en lille eller 

mellemstor revisionsvirksomhed, da afhandlingens primære fokus ligger herpå. Dette er lykkedes i alle 

lande, bortset fra Norge, hvor vi måtte indhente en besvarelse fra PWC Norge, da de øvrige norske 

modtagere ikke besvarede vores henvendelse.  

Respondenterne havde afslutningsvis mulighed for at kommentere på deres lands kvalitetskontrol og 

komme med eventuelt yderligere kommentarer, herunder fordele og ulemper ved kvalitetskontrollen 

generelt. Vi har inddraget disse kommentarer i det omfang, de er fundet relevante for afhandlingens 

problemstilling.100 

Vi havde selvsagt håbet på en højere svarprocent, men vi har dog fra begyndelsen været klar over, at en 

lang række af især østlandene, uanset tilknytningen til ECOVIS, formentlig ikke ville finde vores 

undersøgelse interessant og relevant for deres arbejde. Vi har derimod fået flere henvendelser fra særligt 

de centraleuropæiske og nordiske lande, omkring at de meget gerne vil bede om en kopi af afhandlingen 

eller alternativt et sammendrag af resultaterne. Den ansvarlige for kvalitetskontrollen i internationalt 

sammenhæng har ligeledes bedt os om at lave et oplæg omkring vores afhandling, som en af vores 

partnere kan præsentere på førstkommende internationale partnermøde. 

Nedenstående grafer vil typisk være opsummeret på alle besvarelser. I enkelte tilfælde har vi dog vist 

svarene detaljeret, således at det enkelte lands besvarelse fremgår specifikt. 

  

                                                           
100 Spørgsmål 22, bilag 4 



 

7.1 Respondenternes sammensætning

7.1.1 Respondenternes alder, køn, status og land

Figur 5 � Please indicate your gender and age?

I figur 5 vises respondenterne fordelt på henholdsvis køn og alder. Som tidligere nævnt har vi valgt 

respondenterne delvist tilfældigt, delvist ud fra vores partneres udsagn omkring de pågældendes aktivitet 

indenfor ECOVIS og dermed størst mulige

modtagere var mænd, hvilket stemmer 

mandlige og tre kvindelige besvarelser.

Spørgeskemaet er udelukkende sendt ti

rykkeren gjorde vi opmærksom på, at 

på, at den pågældende skulle have en vis erfaring

kvalitetskontrol. Otte ud af de ti besvarelser kom retur fra den oprindelige modtager, mens modtagerne fra 

henholdsvis Schweiz og Tyskland videregav opgaven til kollegaer. Alle besvarelser kom dog retur fra 

godkendte revisorer, hvilket forklarer 

aldersgrupper, da andelen af godkendte revisorer i disse grupper er meget lav.
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Respondenternes sammensætning 

Respondenternes alder, køn, status og land 

e indicate your gender and age?101 

vises respondenterne fordelt på henholdsvis køn og alder. Som tidligere nævnt har vi valgt 

respondenterne delvist tilfældigt, delvist ud fra vores partneres udsagn omkring de pågældendes aktivitet 

S og dermed størst mulige chance for tilbagemelding. To tredjedele af spørgeskemaets 

, hvilket stemmer fint overens med ovenstående fordeling på henholdsvis syv 

mandlige og tre kvindelige besvarelser. 

Spørgeskemaet er udelukkende sendt til partnere i de respektive lande. I forbindelse med udsendelse af 

rykkeren gjorde vi opmærksom på, at partnerne frit kunne uddelegere opgaven, blot dette skete med tanke 

på, at den pågældende skulle have en vis erfaring, for at kunne svare på spørgsmål omk

kvalitetskontrol. Otte ud af de ti besvarelser kom retur fra den oprindelige modtager, mens modtagerne fra 

henholdsvis Schweiz og Tyskland videregav opgaven til kollegaer. Alle besvarelser kom dog retur fra 

rklarer hvorfor der ikke er kommet besvarelser retur fra de 

aldersgrupper, da andelen af godkendte revisorer i disse grupper er meget lav. 
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frit kunne uddelegere opgaven, blot dette skete med tanke 

for at kunne svare på spørgsmål omkring den eksterne 

kvalitetskontrol. Otte ud af de ti besvarelser kom retur fra den oprindelige modtager, mens modtagerne fra 

henholdsvis Schweiz og Tyskland videregav opgaven til kollegaer. Alle besvarelser kom dog retur fra 

hvorfor der ikke er kommet besvarelser retur fra de yngre 
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Kvinder



51 
 

7.2 Manglende proportionalitet 

7.2.1 Definitioner 

7.2.1.1 Grænser for revisionspligt 

Modellen for hvordan et lands eksterne kvalitetskontrol er bygget op, hænger i høj grad sammen med 

grænserne for revisionspligt og dermed for revisors mulighed for at afgive erklæringer med og uden 

sikkerhed. 

I Danmark har mindre selskaber siden 2006 haft mulighed for at fravælge revision. De nuværende grænser 

for, hvornår revision kan fravælges, er ved opfyldelse af minimum to af følgende tre grænser i to på 

hinanden følgende år102: 

 En balancesum på 4 millioner 

 En nettoomsætning på 8 millioner 

 Et gennemsnitligt antal helårsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret 

Ovennævnte grænser er trods de seneste års lempelser relativt lave i forhold til mange andre lande i 

Europa, hvilket fremgår af figur 6. Det betyder, at rigtig mange mindre danske virksomheder er omfattet af 

revisionspligten og således indgår i puljen, der kan blive kontrolleret i forbindelse med Tilsynets eksterne 

kvalitetskontrol. Revisionspligten hos de mindre selskaber betyder samtidig, at mange 

enkeltmandsrevisorer og mindre revisionsvirksomheder, vil indgå i den offentlige kvalitetskontrol på lige 

fod med de store revisionshuse. I vores undersøgelse har vi valgt at starte med et spørgsmål omkring 

henholdsvis grænserne for revisionspligt, samt en definition af PIE-selskaber. Begge spørgsmål er ment som 

underbygning af det videre spørgeskema, da disse grænser kan være afgørende i forhold til tolkningen af de 

efterfølgende svar. 

Langt de fleste lande definerer grænsen for revision ud fra samme kriterier som vi gør, blot med andre 

beløbsgrænser (beløbsgrænserne er omregnet til DKK efter gældende kurs103 og afrundet til nærmeste 

tusinder): 

Figur 6 �Please state the audit exemption thresholds of mandatory audit in your country:104 

Grænser /TDKK Denmark United 
Kingdom 

Romania Ungarn Schweiz Cypern Sverige Tysk-
land 

Norge 

Balancesum 4.000 30.905 27.153 - 123.584 25.421 1.179 36.005 16.504 
Nettoomsætning 8.000 61.621 54.305 7.053 247.168 52.113 2.359 72.011 4.126 
Gns. antal ansatte 12 50 50 50 250 50 3 50 10 

 

Figur 6 viser, at en stor del af de adspurgte lande har væsentlig højere grænser for, hvornår revisionspligten 

indtræder. Sverige, Norge og til dels Ungarn har nogle grænser, der ligger i nærheden af de danske grænser 

og vil således i den fremadrettede analyse være de lande, som vi formentlig bedst kan sammenligne os 

med, da de ligesom os har revision af de helt små selskaber. 

                                                           
102Fakta fra Erhvervsstyrelsen den 24/1 2014, https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision 
103 Omregnet via valutakurser.dk med gældende kurs d. 21/12-14 
104 Spørgsmål 1, bilag 4 

https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision


 

Til ovenstående grænser kommer der for enkelte lande yderligere krav til hvornår revisionspligten 

indtræder, som for eksempel i Ungarn:

�In any case if the Company has more than 10 million HUF (

which was due more than 60 days. Independently from the size or employee number audit is mandatory for: 

1. Branch office of a foreign Company. 2. Companies included in consolidation. 3. Special Financial 

Institutions. 4. If any other legal obligation requires audit( merge, split etc..)

Idéen om at selskaber, som har en stor offentlig gæld

størrelse, er efter vores mening ganske interessant.

virksomheder med en større gæld fortsat bliver �holdt i snor� således

Det er en svær balancegang at afgøre

lille malermester nede på hjørnet ikke er nær så relevant for offentligheden, som de store børsnoterede 

selskaber er. Vi mener dog, at man snyder sig selv ved at lade alle disse selskaber fravælge revisionen, da 

en stor del af disse selskaber reelt har et stort behov for den r

revisionen som diskuteret i kapitel 6

7.3 Økonomisk byrde 

De problemstillinger der er omkring

kvalitetskontrol, kan opdeles i to. 

betalingen for selve kvalitetskontrollen, 

hvorledes de internationale respondenter forholder sig til 

eksterne kvalitetskontrol. 

7.3.1 Forberedelse og gennemførelse af kontrollen

7.3.1.1 Basis for prisfastsættelse af en ekstern kvalitetskontrol

Figur 7 - What is the basis for the price of an external quality inspection set (i.e. 

                                                           
105 Spørgsmål 1, Ungarn, bilag 4 
106 Spørgsmål 15, bilag 4 
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Til ovenstående grænser kommer der for enkelte lande yderligere krav til hvornår revisionspligten 

indtræder, som for eksempel i Ungarn: 

has more than 10 million HUF (31.950 EUR) tax or other duty liability at ye 

which was due more than 60 days. Independently from the size or employee number audit is mandatory for: 

1. Branch office of a foreign Company. 2. Companies included in consolidation. 3. Special Financial 

4. If any other legal obligation requires audit( merge, split etc..)� 105 

som har en stor offentlig gæld, er underlagt tvungen revision uanset selskabets 

er efter vores mening ganske interessant. På den måde kan man sikre, a

fortsat bliver �holdt i snor� således, at de ikke forsøger at skjule gælden. 

at afgøre, hvor grænsen for revisionspligt skal ligge, idet det er 

e på hjørnet ikke er nær så relevant for offentligheden, som de store børsnoterede 

. Vi mener dog, at man snyder sig selv ved at lade alle disse selskaber fravælge revisionen, da 

en stor del af disse selskaber reelt har et stort behov for den regnskabsassistance,

6.5 ændret erklæringsadfærd. 

der er omkring økonomien, jf. tidligere kapitel 6.2, vedrørende

. Der er således både fokus på den økonomiske byrde i henhold til 

betalingen for selve kvalitetskontrollen, men også på de tildelte sanktioners størrelse. Følgende vil belyse 

ondenter forholder sig til områderne omkring økonomi

Forberedelse og gennemførelse af kontrollen 

Basis for prisfastsættelse af en ekstern kvalitetskontrol 

What is the basis for the price of an external quality inspection set (i.e. how is the price calculated)?

Other ways (please specify)

An amount based on the 
number of examined cases

By a specified hourly rate

A fixed amount regardless of 
the number of auditors and/or 
the number of examined cases

Norway, 

Romania, 

Malta, 

Hungary and 

Cyprus 

Til ovenstående grænser kommer der for enkelte lande yderligere krav til hvornår revisionspligten 

) tax or other duty liability at ye 

which was due more than 60 days. Independently from the size or employee number audit is mandatory for: 

1. Branch office of a foreign Company. 2. Companies included in consolidation. 3. Special Financial 

revision uanset selskabets 

På den måde kan man sikre, at nogle af de 

at de ikke forsøger at skjule gælden. 

hvor grænsen for revisionspligt skal ligge, idet det er naturligt, at den 

e på hjørnet ikke er nær så relevant for offentligheden, som de store børsnoterede 

. Vi mener dog, at man snyder sig selv ved at lade alle disse selskaber fravælge revisionen, da 

egnskabsassistance, som ofte følger med 

vedrørende den nuværende 

fokus på den økonomiske byrde i henhold til 

på de tildelte sanktioners størrelse. Følgende vil belyse 

onomi i relation til deres 

how is the price calculated)? 106 

 

Other ways (please specify)

An amount based on the 
number of examined cases

By a specified hourly rate

A fixed amount regardless of 
the number of auditors and/or 
the number of examined cases
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I figur 7 fremgår det, hvorledes prisen for den eksterne kvalitetskontrol fastsættes. Besvarelsen vil senere 

blive korreleret med andre relevante spørgsmål, herunder hvem der betaler for kontrollen, samt hvad 

prisen for en kontrol typisk ligger på. 

Besvarelserne viser, at tre lande baserer prisen på en specifik timepris, på samme måde som 

kvalitetskontrollen i Danmark prisfastsættes. De lande der fastsætter prisen således er Schweiz, Sverige og 

Holland. 

Tyskland har besvaret, at prisen for kvalitetskontrol beregnes som en fast pris, uanset antallet af godkendte 

revisorer og/eller antallet af udvalgte enkeltsager. Vi havde egentlig ikke forestillet os, at denne 

svarmulighed ville blive taget i brug. Kvalitetskontrollen og det tyske system kan selvfølgelig være helt 

anderledes bygget op end vores, men som udgangspunkt vil vi mene, at dette svar alt andet lige, ikke kan 

skabe proportionalitet. Det er ikke proportionalt, at alle betaler det samme uanset, om man er en lille 

enkeltmandsrevisor eller et af de hele store revisionshuse. Hvis man korrelerer svaret med Q16, så tyder 

noget på, at respondenten har misforstået spørgsmålet, da han her har besvaret, at kontrollens pris ligger i 

to forskellige størrelsesklasser afhængig af antallet af godkendte revisorer. 

Fem respondenter har besvaret spørgsmålet med �other ways�. Rumænien, Ungarn, Cypern og Norge 

besvarer alle, at man ikke betaler for den eksterne kvalitetskontrol. Blandt andet kommenterer 

respondenten fra Ungarn følgende: 

�We have a membership fee based on the annual turnover of the Company and we have no other payment 

obligation, this fee covers the fee of external audit of Hungarian Chamber of Auditors.�107 

Respondenten har således ikke mulighed for at besvare, hvad prisen for den eksterne kvalitetskontrol 

baseres på, da revisionsvirksomhederne betaler for denne gennem det årlige gebyr til foreningen. 

Kommentaren bidrager dog i forhold til, at vi får at vide, at størrelsen på det årlige medlemsgebyr til 

foreningen baseres på revisionsvirksomhedens årlige omsætning. Revisionsvirksomhedens omsætning vil 

typisk hænge sammen med størrelsen og det anvendte beløb til dækning af kvalitetskontrollens 

omkostninger, vil således formentlig også være differentieret i forhold til størrelsen på den kontrollerede 

revisionsvirksomhed. 

Rumænien, Cypern og Norge besvarer alle spørgsmålet, med kommentarer omkring, at man ikke direkte 

betaler for kvalitetskontrollen, men at dette derimod sker via foreningen eller lignende. 

�A fixed amount depending on the audit partners.�108 

Ovenstående kommentar kommer fra Malta, som ligeledes har en form for differentiering i prisen, da der 

betales et fast beløb i forhold til antallet af godkendte revisorer. 

Generelt kan man således udlede, at 60 % af de responderende lande har en eller anden form for 

differentiering i prisen for den eksterne kvalitetskontrol sammenholdt med størrelsen på den udvalgte 

revisionsvirksomhed. 30 % af respondenterne betaler for kontrollen gennem årlige gebyrer til foreninger 

eller lignende, og er således ikke bekendt med prisen, ej heller grundlaget herfor. 

                                                           
107 Spørgsmål 15, bilag 4 
108 Spørgsmål 15, bilag 4 
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7.3.1.2 Typisk pris for en ekstern kontrol 

Figur 8 - Based on your best estimate or knowledge, what would be the typical price for an external quality inspection (classified 

by the size of the audit firm)?109 

 � 0-10,000 � 10,000 � 
20,000 

� 20,000 � 
50,000 

� 50,000 � 
100,000 

� 
100,000 
+ 

Don�t 
know 

1 approved accountant 4 0 1 0 0 5 
2-10 approved accountants 3 1 1 0 0 5 
1130 approved accountants 1 1 1 0 0 6 
30+ approved accountants 2 0 2 0 0 6 
 

I figur 8 træder besvarelserne fra Q15, jf. ovenstående figur 7, omkring basis for prisfastsættelsen delvist 

igennem, idet de lande, der betaler for kontrollen gennem årlige gebyrer til foreningen eller lignende, 

selvsagt ikke kan estimere, hvad prisen for en kontrol er, da denne formentlig ikke er kendt. Derudover er 

der enkelte, der besvarer med �don´t know�, som vi mener, er fordi de ikke kender prisen på honorarets 

størrelse på de kategorier, som respondenterne ikke selv tilhører. 

Vi har blot medtaget spørgsmålet for at få en indikation af, hvor priserne cirka ligger. Med i overvejelserne 

har vi også, at vi er blevet bekendt med, at priserne for en kvalitetskontrol i Danmark kan svinge meget 

indenfor en enkelt kategori. Dette skal blandt andet ses i lyset af hvor vellykket samarbejdet mellem 

kontrollanten og den kontrollerede virksomhed er, men selvfølgelig også antallet af fejl. På baggrund heraf 

kan man sagtens forestille sig, at to enkeltmandsrevisorer vil besvare ovenstående fuldstændig forskelligt 

afhængig af egne erfaringer. 

I forhold til besvarelserne af dette spørgsmål, kunne det være interessant at se på hvordan Schweiz, Sverige 

og Holland, som jf. figur 7 anvender den samme metode for beregning af prisen som os, har besvaret 

spørgsmålet. Schweiz har besvaret med �don�t know� hele vejen igennem, mens Holland har svaret at 

prisen for alle kategorier, dvs. uanset antallet af revisorer, vil ligge i prisklassen � 20,000 � 50,000. Vi 

antager, at dette betyder, at en enkeltmandsrevisor ligger omkring de � 20,000 og at revisionskontorer med 

30+ revisorer ligger i den modsatte ende omkring � 50,000. 

Besvarelsen fra Sverige ser således ud: 

Figur 9 - Based on your best estimate or knowledge, what would be the typical price for an external quality inspection (classified 

by the size of the audit firm)?110 

Sverige � 0-10,000 � 10,000 � 
20,000 

� 20,000 � 
50,000 

� 50,000 � 
100,000 

� 
100,000 
+ 

Don�t 
know 

1 approved accountant X      
2-10 approved accountants X      
1130 approved accountants  X     
30+ approved accountants   X    
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110 Spørgsmål 16, Sverige, bilag 4 



 

Besvarelsen fra Sverige ligger tæt op af, hvad vi selv ville have besvaret

kategorier er, at prisen er afhængig af flere parametre, herunder især korrekt implementering og 

anvendelse af kvalitetsstyringssystemet

os Sveriges besvarelse ligeså godt kunne være gældende for Danmark. Uden at kende et konkret eksempel, 

så forestiller vi os dog, at prisen for 30+ kan ligge i alle pr

antallet af godkendte revisorer. 

7.3.1.3 Betaling af kvalitetskontrol

Figur 10 - Who bears the costs of external quality inspections?

Figur 10 viser, at respondenterne er ligeligt fordelt i mellem to m

for kvalitetskontrollen. Halvdelen betaler honoraret for kontrollen gennem årlige gebyrer til foreningen 

eller offentlige myndigheder, mens betalingen f

kontrollerede revisionsvirksomhed. 

Resultatet af dette spørgsmål er overordnet set relevant i forhold til de tidligere spørgsmål omkring 

økonomi. Respondenterne fra de lande, hvor betalingen sker via foreningen eller årlige gebyrer til 

offentlige myndigheder, har selvsagt mindre indsigt i, hvad d

Ovenstående svar kan derfor delvist forklare de manglende svar på enkelte spørgsmål, samt den høje andel 

af �don�t know� svar i spørgsmål 16.

I Danmark har vi med den seneste reform a

aflønningsmetoder afhængig af, hvor

responderende lande har lignende metoder, kan dette ligeledes indikere kompleksiteten af det

pågældende lands system og dermed sværhedsgraden ved at koge dette ned til få svarmuligheder.
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Besvarelsen fra Sverige ligger tæt op af, hvad vi selv ville have besvaret for Danmark

kategorier er, at prisen er afhængig af flere parametre, herunder især korrekt implementering og 

tetsstyringssystemet samt antallet af udvalgte enkeltsager. Overordnet set

os Sveriges besvarelse ligeså godt kunne være gældende for Danmark. Uden at kende et konkret eksempel, 

så forestiller vi os dog, at prisen for 30+ kan ligge i alle prisklasser fra � 20,000 til � 100,000+

Betaling af kvalitetskontrol 

Who bears the costs of external quality inspections?111 

at respondenterne er ligeligt fordelt i mellem to metoder for hvem, der bærer omkostningen 

for kvalitetskontrollen. Halvdelen betaler honoraret for kontrollen gennem årlige gebyrer til foreningen 

, mens betalingen for den anden halvdels vedkommende sker direkte af den 

 

Resultatet af dette spørgsmål er overordnet set relevant i forhold til de tidligere spørgsmål omkring 

økonomi. Respondenterne fra de lande, hvor betalingen sker via foreningen eller årlige gebyrer til 

lvsagt mindre indsigt i, hvad den faktiske pris for et kontrol

Ovenstående svar kan derfor delvist forklare de manglende svar på enkelte spørgsmål, samt den høje andel 

af �don�t know� svar i spørgsmål 16.  

ed den seneste reform af Tilsynets kvalitetskontrol, oven i købet to forskellige 

hvorvidt revisionsvirksomheden har PIE klienter eller ej. Hvis nogen af de 

responderende lande har lignende metoder, kan dette ligeledes indikere kompleksiteten af det

pågældende lands system og dermed sværhedsgraden ved at koge dette ned til få svarmuligheder.

The audit firm under inspection

The audit inspection body

The costs are covered as part of a 
general fee for registration (e.g. in 
the national register of auditors)

Other (please specify)

Switzerland, Sweden, 

Netherlands, Germany 

and Norway 

for Danmark. Fælles for alle fire 

kategorier er, at prisen er afhængig af flere parametre, herunder især korrekt implementering og 

verordnet set forestiller vi 

os Sveriges besvarelse ligeså godt kunne være gældende for Danmark. Uden at kende et konkret eksempel, 

� 20,000 til � 100,000+ afhængig af 

 

der bærer omkostningen 

for kvalitetskontrollen. Halvdelen betaler honoraret for kontrollen gennem årlige gebyrer til foreningen 

or den anden halvdels vedkommende sker direkte af den 

Resultatet af dette spørgsmål er overordnet set relevant i forhold til de tidligere spørgsmål omkring 

økonomi. Respondenterne fra de lande, hvor betalingen sker via foreningen eller årlige gebyrer til 

en faktiske pris for et kontrolbesøg er. 

Ovenstående svar kan derfor delvist forklare de manglende svar på enkelte spørgsmål, samt den høje andel 

ilsynets kvalitetskontrol, oven i købet to forskellige 

vidt revisionsvirksomheden har PIE klienter eller ej. Hvis nogen af de 

responderende lande har lignende metoder, kan dette ligeledes indikere kompleksiteten af det 

pågældende lands system og dermed sværhedsgraden ved at koge dette ned til få svarmuligheder. 

The audit firm under inspection

The audit inspection body

The costs are covered as part of a 
general fee for registration (e.g. in 
the national register of auditors)

Other (please specify)
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7.3.2 Sanktioner 

Tilsynet kan, som tidligere beskrevet, på baggrund af kontrollanternes arbejde vælge at indbringe en 

revisor og/eller en revisionsvirksomhed for Nævnet, som herefter beslutter, hvorvidt denne skal 

sanktioneres. 

Vi har listet en række mere eller mindre fiktive cases op, som vi har bedt respondenterne om at tage stilling 

til på en skala fra 1-5. Herefter har vi bedt respondenterne om, ud fra samme cases, at vurdere størrelsen 

på en eventuel sanktion, hvis overtrædelsen efter deres system ville blive sanktioneret med bøde. 

7.3.2.1 Cases og sanktioner 

Figur 11 - Based on your best judgement, how serious would the case be considered in your country? (1 = Not at all serious, no 

sanctions are likely � 5 = Serious, the most strict sanction is likely to apply)112  

(1 = Not at all serious, no sanctions are 
likely � 5 = Serious, the most strict 
sanction is likely to apply) 

1 2 3 4 5 

Case 2 � The System of Quality Control 
is not used fully and there is not 
conducted internal monitoring process. 

  2 4 1 

Case 6 � Lack of qualified opinion about 
going concern. 

  1 5 1 

Case 8 � Violation of independence 
regulation. The auditor has on several 
occasions issued audit opinions on the 
annual reports of companies, in which 
the auditor was also employed as a 
general manager. The individual 
auditor has also failed to state the 
audit firm with which the auditor is 
affiliated. 

   3 4 

 

Figur 11 viser en sammentælling af besvarelserne for udvalgte cases. Respondenterne har for hver enkel 

case taget stilling til, hvor seriøs den pågældende case ville blive taget i det respektive land. I ovenstående 

tabel har vi dog valgt at se bort fra besvarelserne fra Tyskland, Holland og Cypern. Årsagen hertil er, at disse 

tre lande alle havde besvaret samtlige cases med nr. 3. Dette tyder efter vores overbevisning på, at 

respondenterne ikke har taget stilling til de pågældende cases, men blot taget det mest neutrale svar. 

Ovenstående er derfor en modificeret tabel med de resterende syv respondenter.  

Årsagen til, at respondenterne har besvaret ud fra en 1-5 skala er, at vi ikke i indgående grad er bekendt 

med hvilke typer af sanktioner, de opererer med i de respektive lande. Såfremt vi havde bedt 

respondenterne kommentere på, hvorledes casen ville være sanktioneret, kunne vi således ikke forholde os 

til om en sanktion var mild eller streng, ud fra det pågældende lands system. Derfor har vi, i stedet for at 

bede om en detaljeret beskrivelse af hvorledes alle landenes systemer er sat op, bedt dem besvare ud fra 

denne skala. Nedenfor følger en gennemgang af udvalgte cases, hvor vi har fundet besvarelserne særligt 

interessante. 

                                                           
112 Spørgsmål 19, bilag 4 
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Case 2 - The System of Quality Control is not used fully and there is not conducted internal monitoring 

proces.113 

Med ISQC1�s ikrafttrædelse d. 15. december 2010 blev den tidligere RS1, omkring kvalitetsstyring i 

virksomheder, som afgiver erklæringer med sikkerhed, erstattet.114 Ændringen fra RS1 til ISQC1 og den 

øgede internationale fokus på området herhjemme, har været med til at øge fokus på implementering og 

anvendelse af et ordentligt kvalitetsstyringssystem. På baggrund af ISQC1 har Styrelsen fastlagt rammerne 

for, hvad man forventer af revisionsvirksomhederne i forhold hertil. Man har siden 2008 brugt rigtig mange 

ressourcer på, at få virksomhederne til dels at implementere, men i lige så høj grad at anvende 

kvalitetsstyringssystemet. Området har særligt afspejlet sig i Tilsynets fokusområder115, ligesom Nævnet 

med dets sanktioner har tydeliggjort, at her tolererer man ikke fejl og mangler. Bøderne for manglende 

implementering og anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ligger jf. en gennemgang af Nævnets seneste 

kendelser på ca. 100 tkr. Dette betyder, at området er i den høje ende af de typisk uddelte sanktioner og ud 

fra denne betragtning, må man derfor antage, at case 1 set med danske øjne, ville være en klar 5�er. 

Kvalitetsstyringssystemet er grundstenen i, at skabe ordentlig kvalitet i revisors arbejde og korrekt 

implementering og anvendelse vil uden tvivl være med til at mindske øvrige fejl. Ved udarbejdelsen af 

spørgeskemaet, havde vi derfor også en klar formodning om, at dette spørgsmål ville blive besvaret 

udelukkende med 4- og 5-taller, hvilket undersøgelsen bekræfter. 

Sammenholdes besvarelsen med det efterfølgende spørgsmål, omkring hvad en forventet bødestørrelse 

ville lyde på 116, så fremkommer der blandt andet følgende kommentarer: 

��23.29 per day on failure to take remedial action�117 

Typisk gives der i Danmark en konkret bøde i forhold til gældende praksis, anderledes ville en overtrædelse 

af case 2, jf. ovenstående, altså sanktioneres på Malta. 

Ovenstående kommentar viser en hel anden måde at gribe overtrædelsen an på. Det danske retssystem 

bruger selv dagsbøder i andre sammenhænge, hvilket ofte har vist sig ganske effektivt. Bødestørrelsen 

nævnt i Maltas kommentar er isoleret set relativ harmløs, set i lyset af den tilsvarende sanktionsstørrelse 

på 100 tkr. i Danmark. Til trods for at ovenstående bøde er relativ lav, så kan man forestille sig, at effekten 

stadig vil være god set i lyset af, at en bøde der blot stiger dag for dag, formentlig vil virke stressende på 

modtageren. 

Med det nuværende danske system vil en virksomhed, der eksempelvis ikke anvender et 

kvalitetsstyringssystem normalt få en bøde i størrelsesordenen 100 tkr.118 Herefter vil der ikke ske 

yderligere, før kontrollen vender tilbage � formentlig seks år senere. I mellemtiden kan den manglende 

                                                           
113 Spørgsmål 19, bilag 4 
114 Jf. oplysninger fra FSR, 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Internationale%20Standar
der%20om%20Kvalitetsstyring%20og%20Revision%20samt%20yderligere%20krav%20i%20foelge%20danske/Oversigt
%20over%20ISAer%20udsendt%20siden%202009%20-%20i%20DK%20april%202011  
115 Jf. Revisortilsynets redegørelser fra 2010-2013 
116 Spørgsmål 20, bilag 4 
117 Spørgsmål 20, Malta, bilag 4 
118 Figur 4, side 24 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Internationale%20Standar
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anvendelse føre til adskillige øvrige fejl og mangler. Grundet det forholdsvis lange tidsinterval på seks år, 

kan vi se visse fordele ved Maltas sanktionsform. Man kan næppe forestille sig, at nogen vil gå med til at 

modtage dagsbøder i seks år, uden at foretage sig noget. Vi mener derfor, at det er en interessant 

sanktionsform, som kunne medvirke til, at indklagede får rettet op på sine fejl hurtigere end hvad tilfældet 

ellers ville være.  

En anden væsentlig case i forhold til de nuværende fokusområder er følgende: 

Case 6 - Lack of qualified opinion about going concern.119 

Ved en gennemgang af de seneste års årlige redegørelser120 fra Tilsynet fremgår det, at going concern har 

været et tilbagevendende årligt fokusområde helt tilbage til 2010. Nævnet har gennem adskillige afgørelser 

statueret, at fejl i erklæringerne, herunder manglende supplerende oplysninger og forbehold, samt deraf 

forkert modificerede konklusioner vedrørende going concern, ikke accepteres og i stedet typisk 

sanktioneres med bøder i størrelsesordenen 30-40 tkr. Dette ses blandt andet i sag R2014.172/2013, hvor 

det fremgår af revisors forbehold, at selskabet har tabt dets kapital og ved underskrift af regnskabet endnu 

ikke havde fået den nødvendige tilkendegivelse om udvidelse af selskabets nuværende kreditfaciliteter. 

Med dette in mente afgav revisor en konklusion, som var modificeret med �bortset fra den mulige 

indvirken��. Nævnet fandt dog, at der var tale om så væsentligt og gennemgribende et forhold, at revisor 

burde have afgivet en afkræftende konklusion. Sagen medførte en bøde til revisor på 40 tkr. 

I forhold til besvarelserne fra vores respondenter, så er disse som forventet. Det er ikke kun Danmark, som 

gennem de seneste år har været ramt af skandaler med konkursramte selskaber, og vi ville derfor blive 

overraskede, hvis ikke den case ville blive besvaret med 4 og 5-taller. Malta har besvaret med et 3-tal og 

Schweiz med et 5-tal, mens de øvrige fem respondenter har vurderet den som et 4-tal i forhold til casens 

alvor. 

Ser man på, hvorledes en sådan case ville blive sanktioneret i respondenternes lande, så ville det i England 

giver en bøde på � 5,000, hvilket ligger en smule over den danske sanktionsstørrelse på cirka 30-40.000 

DKK. 

Jf. besvarelserne fra Tyskland og Malta ville en sådan case slet ikke føre til bøder, mens man derimod i 

Rumænien ville blive straffet med følgende: 

10% of audit turnover and suspension of license121 

Besvarelsen fra Rumænien tyder på, at going concern og heraf følgende fejl og mangler ligeledes er et fokus 

område hos dem. Det er lidt usikkert, men vi antager, at besvarelsen betyder, at revisionsvirksomheden får 

en bøde på 10 % af honoraret på den pågældende opgave, samt at der i grelle tilfælde kan blive tale om en 

frakendelse af revisors godkendelse. 

Den sidste case, som vi ønsker at fremhæve er: 

                                                           
119 Spørgsmål 19, bilag 4 
120 Revisortilsynets årlige redegørelser fra revisortilsynet.dk 
121 Spørgsmål 20, Rumænien, bilag 4 
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Case 8 - Violation of independence regulation. The auditor has on several occasions issued audit opinions on 

the annual reports of companies, in which the auditor was also employed as a general manager. The 

individual auditor has also failed to state the audit firm with which the auditor is affiliated122. 

På samme måde som førnævnte case 2, så er brud på uafhængighedsreglerne blandt de områder, som 

herhjemme straffes med nogle af de hårdeste sanktioner af Nævnet. Dette fremgår blandt andet af sag 

R2014.17/2013, hvor revisor får en bøde på 100 tkr. som følge af manglende overholdelse af Revisorlovens 

§24, stk. 1. 

Alle syv respondenters svar ligger fordelt med henholdsvis tre besvarelser på nr. 4 og fire besvarelser på nr. 

5. Som udgangspunkt vil vi tolke det således, at denne case ligger i den ende, hvor fejl og overtrædelser 

tages alvorligt. 

Ud fra kommentarerne til spørgsmål 21 omkring en eventuel sanktions størrelse, udtaler både England og 

Tyskland, at denne bøde ville ligge på � 5,000. Dette tyder på, at selvom området omkring uafhængigheden 

takseres som et seriøst område, så ligger de pågældende landes sanktionsstørrelser væsentlig under det 

danske niveau, hvor praksis typisk lyder på 100 tkr.123 

7.4 Metode for gennemførelse af kontrollen 

Vi har i spørgeskemaet undersøgt hvorledes udvælgelsesprocessen for den eksterne kvalitetskontrol 

fungerer, samt strukturen generelt.  

7.4.1 Tidsinterval 

Figur 12 - How often is an Audit firm selected for external quality inspection?124 

 

                                                           
122 Spørgsmål 19, bilag 4 
123 Figur 4, side 24 
124 Spørgsmål 6, bilag 4 
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Figur 12 viser tidsintervallet for udtagelse af henholdsvis revisionsvirksomheder med PIE-klienter og med 

ikke-PIE klienter fordeler sig. 

I Danmark udtages revisionsvirksomheder med PIE-klienter minimum hvert 3. år. Dette tidsinterval tilslutter 

50 % af respondenterne sig, mens to respondenter fordeler sig på henholdsvis hvert 2. år og hvert 4. år. 30 

% af respondenterne besvarer spørgsmålet med, at PIE revisionsvirksomheder kontrolleres årligt. 

I Danmark udtages revisionsvirksomheder med ikke-PIE klienter som minimum hvert 6. år. Branchen 

generelt har kritiseret den nuværende kontrol, som værende både omfattende og tidskrævende. 

Ser man på besvarelserne fra spørgeskemaets respondenter, så ligger kontrollen i de respektive lande i 90 

% af tilfældene mellem hvert 4. og hvert 6. år. 40 % af respondenterne har besvaret hvert 6. år i lighed med 

de gældende regler i Danmark. 

Besvarelsen omkring at revisionsvirksomheder med ikke-PIE klienter skal underkastes kvalitetskontrol årligt 

virker for os at se ikke realistisk. Besvarelsen kommer fra Holland, som generelt har besvaret 

spørgeskemaet meget tyndt. Vi vil derfor ikke kommentere yderligere på denne besvarelse. 

Ovenstående kommentarer korreleres efterfølgende med øvrige spørgsmål. 

7.4.2 Erklæringer underlagt kvalitetskontrol 

Figur 13 - Which engagements are subject to the external quality inspection?125 

 Yes No 

Mandatory audits 10 0 
Voluntary audits 6 3 
Assurance engagements on historical 
financial information, such as review 

6 2 

Other assurance engagements 6 2 
Compilation engagements or 
agreedupon procedures 

5 3 

 

I forhold til tidligere omtalte problemstillinger i kapitel 6.5 omkring den ændrede erklæringsadfærd i 

Danmark, hvor vi blandt andet har omtalt, at flere revisorer har skiftet erklæringer med sikkerhed ud med 

assistanceerklæringer uden sikkerhed, så er ovenstående matrix yderst interessant. 

Mest relevant er således den nederste linje, hvoraf det fremgår, at i 50 % af respondenternes lande, der er 

�Compilation engagements or agreedupon procedures�, herunder assistance erklæringer også opfattet af 

kvalitetskontrollen. Lige nu tegner der sig et billede i Danmark, hvor assistance bliver valgt for at undgå 

kvalitetskontrollen. Vores løsningsforslag på dette område er, som også diskuteret under afsnit 6.5, at 

assistanceerklæringerne kan medtages i den eksterne kvalitetskontrol. Et forslag som ud fra ovenstående 

allerede er gældende i flere øvrige europæiske lande.   

                                                           
125 Spørgsmål 7, bilag 4 



61 
 

7.4.3 Udførelse af kvalitetskontrollen 

Figur 14 - External quality inspection126 

External Quality Control A government 
body 

An 
independent 
body 

A professional 
body 

Other 

Who is responsible for the external 
inspection? (Audit firms with PIE 
clients) 

6 1 3 0 

Who is responsible for the external 
inspection? (Audit firms with only non 
PIE clients) 

5 1 4 0 

Who performs the external 
inspection? (Audit firms with PIE 
clients) 

5 2 3 0 

Who performs the external 
inspection? (Audit firms with only non 
PIE clients) 

3 2 5 0 

To whom shall the quality inspector 
report? (Audit firms with PIE clients) 

6 0 4 0 

To whom shall the quality inspector 
report? (Audit firms with only non PIE 
clients) 

4 2 4 0 

 

Ovenstående figur 14 er især relevant i forhold til, hvorvidt kvalitetskontrollen af henholdsvis 

revisionskontorer med og uden PIE-klienter kontrolleres af samme instans, samt i forhold til hvorledes 

ansvaret for planlægning, udførelse og rapportering fordeles. 

Fra og med 2013 kontrollen har Styrelsen ansat kvalitetskontrollanter til, at forestå kontrollen af danske 

revisionsvirksomheder med PIE-klienter. Denne konstellation er så ny, at der stadig ikke foreligger noget 

konkret materiale omkring erfaringer, fordele og ulemper herved. FSR foreslår127 at evaluere kontrollen i et 

samarbejde med Tilsynet og heraf udlede erfaringer, der kan være med til at optimere kontrollen 

fremadrettet.   

Ved gennemgang af spørgsmål 8 har det vist sig, at der er mange forskellige sammensætninger af 

kvalitetskontrollens elementer i det øvrige Europa. 

I Norge er det eksempelvis en offentlig instans, som er ansvarlig for kvalitetskontrollen. Selve udførelsen af 

kvalitetskontrollen afhænger, af hvorvidt revisionsvirksomheden har PIE-klienter eller ej. Såfremt de har 

PIE-klienter, er det en offentlig instans, der udfører kontrollen, imens det er en faglig instans, som udfører 

kontrollen af revisionsvirksomheden uden PIE-klienter. Begge instanser skal slutteligt rapportere tilbage til 

en offentlig instans. 

                                                           
126 Spørgsmål 8, bilag 4 
127 FSR �styrket kvalitet i revisorbranchen *17 forslag til bedre kvalitet�, forslag nr. 7 
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I England har man derimod foretaget en total opdeling af kontrollen. Ved kontrol af revisionsvirksomheder 

med PIE-klienter er det en offentlig instans, som er ansvarlig for både planlægning, udførelse og den 

afsluttende opfølgning. Ved kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder uden PIE-klienter er det hele derimod 

overladt til en faglig instans. 

I en lang række lande er der ingen differentiering overhovedet. I Malta, Schweiz og Holland foretages alt 

vedrørende kvalitetskontrollen, uanset om det er med eller uden PIE-klienter, af en offentlig instans. 

Derimod har man i Rumænien, Ungarn og på Cypern overladt alt vedrørende kvalitetskontrol til en faglig 

instans. 

Vi står en smule uforstående overfor sidstnævnte tre eksempler, idet revisor er offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Med deres nuværende kontrolsystem har offentligheden umiddelbart ingen rolle i 

forbindelse med kontrollen, og vi forestiller os derfor, at det må give visse udfordringer i forhold til at 

opretholde rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Generelt finder vi idéen omkring et 

differentieret system ganske god, såfremt det er muligt at kombinere det faglige og det praktiske niveau.  

I forbindelse med vores afhandling er vi ofte blevet mødt med udtalelser i stil med �en revision er en 

revision�, og dette er vi for så vidt enige i. Vi mener dog, at der er væsentlig forskel på at være kontrollant 

for en revisionsvirksomhed med PIE-klienter og for én uden. Derfor er vi også fortalere for at kontrollen 

differentieres i forhold til den kontrollerede virksomhed. I forhold til PIE-virksomhederne så kræver det 

dog, som vi ser det, at man formår at bibeholde den praktiske erfaring hos kontrollanterne, således at det 

ikke blot bliver en teoretisk kontrol. På samme måde går vi ind for at kontrollen af SMP�er foretages af 

kontrollanter, som forstår denne type af virksomheder og deres opgaver. I bund og grund mener vi, at 

uanset hvem der skal kontrolleres � store som små, så handler det om, at skabe en balance i mellem den 

kontrollerede virksomhed og kontrollanten. Om kontrollen sker gennem offentlige eller faglige instanser 

eller måske en kombination er for så vidt mindre relevant. 

7.4.4 Fokusområder og identificerede fejl 

Figur 15 - To what extent does the external quality inspection focus on:128 

To what extent does 
the external quality 
inspection focus on: 

Not at all To a 
lesser 
extent 

To some 
extent 

To a 
large 
extent 

Don�t 
know 

System of Quality Control (ISQC1)   4 6  
Internal monitoring process  1 3 3  
Independence   3 7  
Planning   5 5  
Sufficiency of audit procedures   3 7  
Auditors report   5 5  
Documentation   2 8  
Going Concern   4 6  
 

 

                                                           
128 Spørgsmål 9, bilag 4 
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Tilsynet fremsætter årligt en række fokusområder på baggrund af specielle risikofyldte områder. Siden 

2010-kontrollen har going concern og efterfølgende intern kontrol været fokusområder. Ved udvælgelsen 

af enkeltsager har disse områder således blandt andet været baggrund for hvilke sager, der skulle 

udvælges. 

Alle områderne fra figur 15 er væsentlige, og det kan være svært at prioritere nogle områder højere end 

andre. Fokusområderne i den danske kvalitetskontrol varierer således også og blot fordi et område ikke er 

et fokusområde, er det ikke ensbetydende med, at området nedprioriteres. 

I mange år efter indførelsen af standarderne for kvalitetsstyringssystemet var dette område i fokus. Nu har 

størstedelen af alle revisionsvirksomheden fået et system implementeret. Det er dog ikke ensbetydende 

med, at området ikke længere er i fokus, men blot at fokus nu er flyttet fra implementering til korrekt brug 

og anvendelse heraf. 

Figur 15 viser, at 80 % af respondenterne anser �dokumentation�, som et højt prioriteret område i deres 

kvalitetskontrol. �Dokumentation� er den eneste med så høj svar procent i svarmuligheden �to a large 

extent�. Området var ikke det område, vi havde forventet ville være højest prioriteret. Men 

�dokumentation� er et meget håndgribeligt område, hvor det er nemt at se, om der er fejl og mangler. 

Dette er formentlig med til at gøre området så populært i denne sammenhæng, da det er nemt for 

respondenterne at forholde sig til og samtidig et område, som altid er aktuelt. 

7.4.5 Remarks/sanctions 

Figur 16 - If identified deficiencies within the following areas leads to remarks/sanctions, please mark what kind of sanction(s) is 

likely to be used?129 

If identified deficiencies within the 
following areas leads to 
remarks/sanctions, please mark 
what kind of sanction(s) is likely to 
be used? 

Warning Fine Warning 
and a 
renewed 
control 

Warning 
and a fine 

With-
drawal of 
approval 

No 

sanctio

ns 

System of Quality Control (ISQC1) 3  6 1   
Internal monitoring process 5  4 1   
Independence 4  3 1   
Planning 6  3 1   
Sufficiency of audit procedures 5  3    
Auditors report 5  3 1   
Documentation 4  4    
Going Concern 5  4 1   

Figur 16 indikerer, at man i mange af de øvrige europæiske lande ikke sanktionerer overtrædelser med 

bøder, men der i stedet er fokus på fornyede kontroller. Ovenstående hænger sammen med spørgsmål 20, 

hvor vi har spurgt til bødestørrelsen i forskellige cases. Til dette spørgsmål modtog vi kun besvarelser fra 

fire ud af de 10 respondenter, hvilket sammen med ovenstående kunne indikere, at sanktioner i form af 

bøder ikke er særlig anvendt. 

                                                           
129 Spørgsmål 12, bilag 4 



 

Ovenstående figur tyder derimod i højere grad på, at man ønsker at følge op på de problemfyldte områder 

med en advarsel eller med en advarsel 

hvor skillegrænsen mellem en advars

blandt andet de tilfælde, hvor der er tale om gentagne overtrædelser, vil høre

både bøde og/eller advarsel inkl. forny

Figur 17 - How does it affect the frequency of inspections, if an audit firm/auditor has been sanctioned previously?

Ovenstående figur 17 viser sammenhængen 

sanktionsgivende kvalitetskontrol og den efterfølgende kvalitetskontr

I Danmark vil en SMP typisk blive udvalgt til ekstern kvalitetskontrol hvert 

uforudsigelighed vil enkelte SMP�er blive udtaget eksempelvis hvert femte år i stedet, men herudover er 

der ikke i Danmark praksis for, 

efterfølgende kontrol. 

Figur 17 ovenfor viser, at det forholder sig væsentlig anderledes i flere af de øvrige europæiske lande. Her 

tyder det på, at især de lidt hårdere sanktione

�bøde� i 60-70 % af respondenternes lande vil medføre et kortere tidsinterval til den efterfølgende kontrol. 

Såfremt revisionsvirksomheden udelukkende sanktioneres med en advarsel er besvarelserne fordelt ligeligt 

imellem �kortere tidsintervaller imellem kontroller� og �ingen effekt�. 

Respondenten fra Schweiz har ikke besvaret spørgsmålet, mens respondenten fra Cypern kun har besvaret 

den ene kategori. Som tidligere nævnt, så er der nogle af ECOVIS kontorerne, 

kun i begrænset omfang beskæftiger sig med erklæringer med sikkerhed. Vi modtog i forbindelse med 

spørgeskemaet fra Schweiz følgende bemærkning:

�As I wrote in No. 22 the external review exists only since 2009. Until now they revi

audits and no limited ones. As we at Ecovis have at the moment only limited Audits we have no personal 

experience with such a review. Therefore I was not able to answer No. 12, 13 and 16
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Ovenstående figur tyder derimod i højere grad på, at man ønsker at følge op på de problemfyldte områder 

advarsel eller med en advarsel efterfulgt af en fornyet kontrol. Spørgeskemaet giver os ikke svar på

hvor skillegrænsen mellem en advarsel og en advarsel inklusiv fornyet kontrol går.

hvor der er tale om gentagne overtrædelser, vil høre ind under

ornyet kontrol. 

t the frequency of inspections, if an audit firm/auditor has been sanctioned previously?

viser sammenhængen imellem sanktionens type og tidsintervallet mellem den 

sanktionsgivende kvalitetskontrol og den efterfølgende kvalitetskontrol. 

I Danmark vil en SMP typisk blive udvalgt til ekstern kvalitetskontrol hvert 6 år. For at indføre en vis 

uforudsigelighed vil enkelte SMP�er blive udtaget eksempelvis hvert femte år i stedet, men herudover er 

 at eksempelvis en sanktion medfører kortere tidsinterval til den 

forholder sig væsentlig anderledes i flere af de øvrige europæiske lande. Her 

tyder det på, at især de lidt hårdere sanktioner, som �advarsel og fornyet kontrol�, �advarsel og bøde�

70 % af respondenternes lande vil medføre et kortere tidsinterval til den efterfølgende kontrol. 

Såfremt revisionsvirksomheden udelukkende sanktioneres med en advarsel er besvarelserne fordelt ligeligt 

ellem �kortere tidsintervaller imellem kontroller� og �ingen effekt�.  

Respondenten fra Schweiz har ikke besvaret spørgsmålet, mens respondenten fra Cypern kun har besvaret 

den ene kategori. Som tidligere nævnt, så er der nogle af ECOVIS kontorerne, der ik

kun i begrænset omfang beskæftiger sig med erklæringer med sikkerhed. Vi modtog i forbindelse med 

spørgeskemaet fra Schweiz følgende bemærkning: 

�As I wrote in No. 22 the external review exists only since 2009. Until now they revi

audits and no limited ones. As we at Ecovis have at the moment only limited Audits we have no personal 

experience with such a review. Therefore I was not able to answer No. 12, 13 and 16
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Ovenstående figur tyder derimod i højere grad på, at man ønsker at følge op på de problemfyldte områder 

fornyet kontrol. Spørgeskemaet giver os ikke svar på, 

el inklusiv fornyet kontrol går. Vi kan forestille os, at 

ind under kategorien med 

t the frequency of inspections, if an audit firm/auditor has been sanctioned previously?130 

 

imellem sanktionens type og tidsintervallet mellem den 

år. For at indføre en vis 

uforudsigelighed vil enkelte SMP�er blive udtaget eksempelvis hvert femte år i stedet, men herudover er 

vis en sanktion medfører kortere tidsinterval til den 

forholder sig væsentlig anderledes i flere af de øvrige europæiske lande. Her 

�, �advarsel og bøde� eller 

70 % af respondenternes lande vil medføre et kortere tidsinterval til den efterfølgende kontrol. 

Såfremt revisionsvirksomheden udelukkende sanktioneres med en advarsel er besvarelserne fordelt ligeligt 

Respondenten fra Schweiz har ikke besvaret spørgsmålet, mens respondenten fra Cypern kun har besvaret 

ikke beskæftiger sig, eller 

kun i begrænset omfang beskæftiger sig med erklæringer med sikkerhed. Vi modtog i forbindelse med 

�As I wrote in No. 22 the external review exists only since 2009. Until now they reviewed only ordinary 

audits and no limited ones. As we at Ecovis have at the moment only limited Audits we have no personal 

experience with such a review. Therefore I was not able to answer No. 12, 13 and 16.� 131 
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7.5 Statements og øvrige udtalelser  
Figur 18 - To what extent do you agree with the statements below? (1 = strongly disagree � 5 = strongly agree)132 

 1 2 3 4 5 

1 - The external quality inspection should be simplified 
for small and mediumsized audit firms. 

 1 2 1 6 

2 - The external quality inspection of small and 
mediumsized audit firms should be more frequent. 

1 2 5 1 1 

3 - The price for the external quality inspection is too 
high. 

2 2 3 1 2 

 

Som opsummering på vores spørgeskemaundersøgelse har vi valgt at opstille tre statements, som vi bad 

respondenterne om at forholde sig til. 

Ovenstående statements er formuleret kort og præcist og kan derfor bruges i opsummerende 

sammenhæng til at samle op på den øvrige del af spørgeskemaet. 

I relation til statement 1, kunne noget tyde på, at det er en generel europæisk holdning, at man ønsker at 

simplificere den eksterne kvalitetskontrol for SMP�er. Interessant i denne sammenhæng er især 

besvarelsen fra Norge, som har besvaret med �5 � strongly agree�. Respondenten fra Norge er den eneste 

respondent, som kommer fra �big four� og besvarelsen går således i modsatte retning af, hvad vi 

umiddelbart har indtryk af, at �big four� mener herhjemme. 

Med statement 2 ønsker vi at belyse respondenternes holdning til, hvorvidt den eksterne kvalitetskontrol 

burde forekomme hyppigere for SMP�er. Besvarelserne hertil skal ses i lyset af spørgsmål 6, som viste at 

SMP�er i 90 % af respondenternes lande på nuværende tidspunkt kontrolleres hvert 4.-6. år. 

Interessant er især besvarelserne fra Sverige og Norge, som har besvaret med henholdsvis 5 og 4 og således 

er meget enige i, at kvalitetskontrollen for SMP�er burde forekomme hyppigere. Dette bekræfter 

udtalelserne fra vores tre interviews, som omtales nedenfor i kapitel 8. 

50 % af respondenterne har besvaret statement 2 med et 3-tal, hvilket indikerer, at de synes det 

nuværende tidsinterval er meget passende. Blandt disse respondenter er Holland, hvilket er en smule 

bemærkelsesværdigt idet han i spørgsmål seks besvarede at SMP�er har ekstern kvalitetskontrol hvert 

eneste år. Umiddelbart lyder dette meget omfattende, men som tidligere nævnt kan deres system være 

bygget fuldkommet anderledes op end vores. Alternativt kan der være tale om en misforståelse eller 

forkert besvarelse i et af spørgsmålene. Tyskland går som den eneste respondent, fuldstændig over i den 

anden grøft og besvarer spørgsmålet med et 1-tal og er således fuldstændig uenig i, at der skal være 

kortere tidsintervaller imellem kontrollerne. Jævnfør Tysklands besvarelse i spørgsmål 6, så har de på 

nuværende tidspunkt kvalitetskontrol for SMP�er hvert 6 år. Vi står en lille smule uforstående overfor, at 

man ønsker at have endnu længere tid imellem kontrollen. Alt andet lige så vil vi mene, at en 

kvalitetskontrol har en forebyggende effekt og man derfor bør have en overordnet interesse i, at kontrollen 

foregår med jævne mellemrum. 

                                                                                                                                                                                                 
131 Kommentar modtaget pr. mail d. 27. oktober 2014 som supplement til besvarelsen af spørgeskema 
132 Spørgsmål 21, bilag 4 
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Med statement 3 har vi bedt respondenterne tage stilling til, hvorvidt prisen for kvalitetskontrol er for høj. 

Som figur 18 viser, er besvarelserne meget ligeligt delt ud på alle svarmulighederne. Dette statement skal 

korreleres med spørgsmål 17, hvori respondenterne har besvaret, hvem der bærer omkostningen for 

kvalitetskontrollen. 

Der danner sig et billede af, at de lande - England, Malta, Ungarn og Cypern, som har besvaret spørgsmål 17 

med, at kontrollen betales gennem gebyrer, ligger i den lave ende af besvarelserne (1-3) i dette statement. 

Modsætningsvis ligger de lande - Schweiz, Holland, Tyskland og Norge som selv betaler for 

kvalitetskontrollen i den høje ende (3-5) af skalaen og mener altså, at prisen for kvalitetskontrollen er for 

høj. 

Sverige skiller sig lidt ud fra ovenstående teori, idet Sverige i spørgsmål 16 har besvaret at en 

kvalitetskontrol for SMP�er typisk ligger i prislejet 0-10,000 �. I dette statement har de besvaret med 2 og 

synes derfor ikke umiddelbart, at prisen er for høj. Sammenholdt med Sveriges svar i spørgsmål 6 omkring, 

at de på nuværende tidspunkt kun har kontrol hvert 6. år, så virker prisen efter vores overbevisning også 

ganske fair. 

7.6 Delkonklusion på underspørgsmål 2 

Trods den relativt lave svarprocent så har vi fået mange gode og konstruktive besvarelser samt idéer til, 

hvorledes problemstillingerne i den danske kvalitetskontrol kan håndteres fremadrettet. 

Grænserne for revision er i en del af de øvrige europæiske lande væsentlig højere end i Danmark, hvilket 

har afspejlet sig i en del af de øvrige besvarelser for spørgeskemaet. I forhold til hvilke virksomheder, der er 

underlagt revision, finder vi Ungarns løsning om, at virksomheder med stor offentlig gæld er underlagt 

kontrol uanset størrelse meget interessant. 

I relation til vores belyste problemstilling om den ændrede erklæringsadfærd, så finder vi det interessant, 

at disse typer erklæringer er implementeret i kvalitetskontrollen i 50 % af respondenternes lande. 

Besvarelsen giver ikke udtryk for, hvorledes denne type indgår i de respektive kontroller, men det indikerer, 

at der er mulighed for at implementere assistanceerklæringerne på en fornuftig måde. 

Vi finder det ligeledes interessant, at man i en overvejende del af respondenternes lande sanktionerer i 

form af advarsler og fornyede kontroller frem for med bøder. Ligeledes medfører langt de fleste typer af 

sanktioner, at tidsintervallet til det efterfølgende kontrolbesøg forkortes. Indførelse af dette kan efter vores 

overbevisning have en opstrammende effekt på branchen, særligt idet en fornyet kontrol kræver 

opstramning på det pågældende område, hvorimod en bøde blot kan betales, hvorefter der er seks år til 

den efterfølgende kontrol. 

En opsummering af spørgeskemaets besvarelser, sammenholdt med de problemstillinger vi ser i den 

nuværende danske kontrol viser, at der overordnet er et europæisk ønske om en simplificeret kontrol for 

SMP�erne. I relation til kontrollens hyppighed tyder det også her på, at der er en tendens, der peger i 

retning af, at kontrollen med fordel kunne forekomme lidt hyppigere. Herimod er der spredning i den 

europæiske holdning til prisniveauet for et kontrolbesøg. Holdningen hertil afhænger umiddelbart af. 

hvorvidt prisen for kontrolbesøget betales af den kontrollerede virksomhed selv eller gennem et 

foreningsgebyr. 
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8 Kommentarer og inspiration fra danske SMP�er  

Vi har udført interviews med tre revisorer fra to mindre revisionskontorer. Formålet hermed er at få 

afklaret de spørgsmål og teorier, som vi har haft eller er støt på i forbindelse med tilblivelsen af vores 

afhandling. Vi har valgt at udføre vores interviews med revisorer fra mindre revisionskontorer, da SMP�er er 

hovedfokus i afhandlingen. Vores interviews har det formål at be- eller afkræfte de teorier, vi selv har haft, 

samt understøtte det materiale vi har indsamlet fra spørgeskemaundersøgelsen. 

Følgende revisorer er blevet interviewet: 

 Registreret revisor Kim Bay133, herefter omtalt KM 

 Statsautoriseret revisor Michael Vejgaard Hansen134, herefter omtalt MVH 

 Statsautoriseret revisor Carsten Johnsen135, herefter omtalt CJ 

8.1 Manglende proportionalitet  

Manglende proportionalitet i kvalitetskontrollen er et af de dilemmaer, vi er støt på af flere omgange og 

allerede har drøftet i løbet af afhandlingen. Hovedsageligt har vi været af den opfattelse, at 

kvalitetskontrollen har været skævvredet i forhold til mængden og omfanget af kvalitetskontrollen i 

revisionsvirksomhederne. Kvalitetskontrollen har igennem de senere år, udviklet sig til at være mere formel 

og fokus er således rettet mere mod formaliteter end tidligere. Vi har spurgt KB, hvordan han har oplevet 

udviklingen i kvalitetskontrollen, siden han startede: 

�Jeg syntes, at det er blevet en hetz mod revisorerne. Jeg syntes det er helt fint, at vi har kvalitetskontrollen 

og at vi får taget de brodne kar ud af branchen. Den første kvalitetskontrol jeg havde, var helt anderledes� 

Den første var mere �at sådan er det jo til dagligt og det kan jeg godt se�, hvor den anden her, var det mere 

kommafejl og sådan nogle ting. Der syntes jeg virkelig, at vi er nået en skrue uden ende. Det er en stående 

joke, at det ikke er et spørgsmål om man får en bøde, men hvornår man får en bøde og hvor stor den er.� 

Ovenstående kommentar bekræfter ganske glimrende vores teori. Uanset at ovenstående kommentar kan 

bunde i uheldige oplevelser, så er det uden tvivl et område, som man bør arbejde med at forbedre, så 

revisorer får en mere positiv holdning hertil. 

Især problematikken omkring hvad der med rimelighed kan forventes, af mindre revisorer med små kunder, 

i forhold til de større revisorer, er relevant. Vi har spurgt de medvirkende om, hvordan de oplever den 

nuværende kvalitetskontrol. 

CJ udtaler: 

��Jeg ved ikke om den er ringe, men den er meget krakilsk og alt for formalistisk orienteret� 

Til det samme spørgsmål supplerer MVH desuden: 

�Den er for uensartet, sådan vil jeg hellere sige det�� 

                                                           
133 Se hele interviewet i bilag 5 
134 Se hele interviewet i bilag 6 
135 Se hele interviewet i bilag 6 
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Udtalelserne fra begge revisorer giver os en klar indikation af, at vi i en del af vores forudantagelser, har 

været inde på noget af det rigtige. Begge revisorer kommer ind på, at kvalitetskontrollen ikke fungerer 

optimalt. Om det så er fordi, at den er for formalistisk eller for uensartet, er formentlig i bund og grund et 

temperaments spørgsmål. Vores opfattelse er, at mange efterlyser mere kommunikation og bedre 

samarbejde under kontrollen, i stedet for et utal af skemaer bygget op i et meget firkantet system. Vi 

spurgte de interviewede om deres mening og KB udtaler: 

�Da jeg sad og så han udfyldte de her skemaer, så var der 30 sider til hvert selskab, hvilket er helt vildt, når 

han starter med at sige, at jeres medarbejderhåndbøger, kvalitetssikring, kontrol, dokumentation � alt er 

fint det er et smaddergodt system og så videre. Men alligevel skulle han side på hvert enkelt selskab og 

krydse af�� 

Her kommer KB ind på noget af det, som vi selv har haft i tankerne, nemlig at omfanget af 

kvalitetskontrollen på mindre virksomheder er alt for voldsomt. Som KB er inde på, er det meget 

omfattende, at kontrollanten skal gennemgå tjeklister på alle punkter selv på de helt små virksomheder. 

Dette til trods for, at kontrollanten starter med at kontrollere, at de administrative ting som KB nævner er i 

orden. Den opfattelse KB har af kontrollen, er i fin sammenhæng med FSRs forslag nr. 16136, hvor de vil 

differentiere kvalitetskontrollen, så den tilpasses i forhold til de opgaver revisionsvirksomheden løser. 

Forslaget ligger især op til, at kvalitetsstyringssystemet skal være en afgørende faktor for den videre 

kvalitetskontrol af virksomheden. Dermed er forslaget i god overensstemmelse med det som KB nævner i 

besvarelsen. Han udtaler i øvrigt til samme spørgsmål: 

�Jeg syntes, at når man nu på de første tre selskaber har set, at man har dokumentationen i orden på 

ejerskab eller protokoller eller lignende. Så ville vi alm. revisorer sige, at sandsynligheden var høj for, at den 

4. og 5. også er rigtig� 

Vi er enige med både KB og FSR om, at kvalitetskontrollen med rette kunne tilrettelægges bedre, måske 

særligt i forhold til SMP�erne. 

Til spørgsmålet om proportionalitet i kvalitetskontrollen kom deltagerne i interviewet ind på det samme. 

De ser særligt en problematik omkring, at kontrollanterne og de kontrollerede revisorer ofte er et dårligt 

match. CJ udtaler blandt andet: 

�Jeg ved ikke om kontrollen skal differentieres, men det er vel et spørgsmål om, at dem der skal kontrollere, 

de skal ligesom komme fra den samme verden, de skal leve med de samme opgaver.� 

På det samme spørgsmål udtaler MVH: 

�� det nytter ikke noget at sende en fra et stort firma ned til os � det fungerer bare ikke.� 

KB er inde på noget af det samme: 

��Hvis der kom en lille, tilsvarende med mig selv hos mig, ville det ikke være det samme, vi har ikke det 

samme behov for at nedgøre hinanden som de store har�� 

                                                           
136 FSR �styrket kvalitet i revisorbranchen *17 forslag til bedre kvalitet�, forslag nr. 16 



69 
 

Det er meget interessant, at alle tre deltagere er inde på det samme, med hensyn til at 

kvalitetskontrollanterne passer for dårligt til de virksomheder, de kontrollerer. Hvis der etableres det 

match, som alle tre deltagere er inde på, ville kontrollanterne have lettere ved at sætte sig ind i 

virksomhedsniveauet og arbejdsprocessen herved. Formålet skulle på ingen måde være en dårligere 

kontrol, men derimod et match med henblik på bedre kommunikation. Vi er overbeviste om, at dette helt 

automatisk vil føre til en bedre kontrol, som vil blive anset for mindre krakilsk og formalistisk orienteret. 

Det vil medføre, at kontrollanterne kontrollerer på et niveau, som de selv er bekendt med og de vil i højere 

grad, kunne trække på egne erfaringer. Det vil formentlig give kontrollen et bedre flow, end det vi ser i den 

nuværende kontrol.  

8.2 Økonomisk byrde 

Den økonomiske byrde som følger med kvalitetskontrollen, har indenfor de seneste år blandt andet 

betydet, at en lang række revisorer i høj grad vælger erklæringerne uden sikkerhed til, for dermed at 

komme uden om kontrollen. Man skal huske på, at det ikke alene er prisen for gennemførelse af selve 

kontrollen, der skal betales. Det er i ligeså høj grad de omkostninger, der er ved at holde procedurer, 

standarder og menneskelige ressourcer ajour i en branche, der konstant er i udvikling og hvor kravene hele 

tiden skærpes. Hertil kommer så de sanktioner, som eventuelt bliver pålagt af Tilsynet efter endt kontrol. 

8.2.1 Forberedelse og gennemførelse af selve kontrollen 

Vi har hidtil været af den opfattelse, at branchen fandt prisen for den eksterne kvalitetskontrol for høj. Vi 

har spurgt deltagerne i vores interview, om prisen for gennemførelse af en kvalitetskontrol var rimelig. Vi 

fik blandede svar, som viser, at ikke alle er af den samme opfattelse som os. KB svarer til spørgsmålet om 

hvor vidt prisen er rimelig: 

�Nej, det er generelt for dyrt� Det er ikke timeprisen der er for høj, men omfanget af kontrollen.� 

KB er igen inde på det samme, som ved manglende proportionalitet - at omfanget af kontrollen er for 

omfattende, hvilket er i fin sammenhæng med vores opfattelse. Han er af den opfattelse at prisniveauet 

generelt er for højt, men at det ikke er niveauet for timeprisen, der er for højt, men derimod antallet af 

brugte timer. Hvis vi ser på sammenhængen med det før omtalte under �manglende proportionalitet�, ville 

en omlægning af kontrollen alt andet lige, formentlig kunne gøre prisen for gennemførelse af kontrollen 

lavere end den er nu. Dette ville ske ved at skære i kontrollanternes timer til gennemførelse af kontrollen, 

vel og mærke, hvis der ikke fandtes fejl ved den indledende gennemgang af de bagvedliggende systemer. 

På spørgsmålet om hvorvidt prisen for gennemførelse af en kvalitetskontrol er rimelig, svarede MVH: 

�De er helt sikkert ikke rimelige alle sammen, men omvendt kan der også være nogle, der er for lave. Dog 

har jeg ikke hørt om nogle der klagede over de var for lave� Det er for uensartet.� 

CJ er meget enig og udtaler: 

��I visse tilfælde er de alt for høje, mens andre gange virker det meget rimeligt.� 

Igen tegner der sig et billede af, at det ikke er den generelle opfattelse, at prisen er for høj, men mere at 

der er for store udsving i honorarerne. Prisen for gennemførelsen af en kontrol, ser ud til at være 

acceptabel, problematikken består altså i de øvrige faktorer, der spiller ind på prisen.  
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En ting er omfanget af kontrollen, som vi allerede har været inde på. En anden er den uensartethed, som 

både MVH og CJ kommer ind på i deres besvarelse. De refererer til, om der kan være rimelighed i, at der er 

så store udsving i de honorarer, der betales for gennemførelse af kvalitetskontroller. I vores spørgeskema 

undersøgelse fandt vi ud af, at man i fem af de adspurgte lande ikke betaler for kvalitetskontrollen direkte, 

men i stedet gennem kontingent til foreninger eller lignede. Dette er interessant, da det måske kan være 

med til at gøre udsving i prisen for kvalitetskontrollen mindre synlig og afledt heraf mindre kontroversiel. Vi 

har derfor valgt at spørge de interviewede om deres holdning til påstanden om, at prisen for 

gennemførelse af en kvalitetskontrol, burde betales igennem kontingent til forening eller af det offentlige. 

CJ svarede hertil: 

�Det synes jeg ikke det skal. Jeg synes det er fair nok, at det koster ekstra hvis du har rod i det. Den der har 

orden i det, skal ikke være med til at betale for de andre.� 

MVH er heller ikke af den opfattelse, at en indirekte betaling er vejen frem: 

�Det er jo et holdningsspørgsmål, om man har brugerbetaling eller om man deler det. Jeg synes 

brugerbetaling i sådan en situation her er fin nok�� 

Selvom indirekte betaling måske ville mindske udsvinget i prisen for selve den kontrollerede virksomhed, så 

må vi give de adspurgte ret i, at der er visse udfordringer forbundet med implementeringen af et sådan 

system. For selvfølgelig er der ingen rimelighed i, at de der har styr på tingene skal betale ekstra, for de der 

ikke har. Vi ville forvente, at foreningen eller det offentlige selvsagt ville sætte en pris, der ville gøre, at de 

ikke selv kunne komme til at tabe penge på kontrollen. Faren ved at revisorerne ikke selv betaler, vil da 

også være, at nogle ville tage lettere på tingene, når selve regningen ikke kom ind af deres egen 

brevsprække. Dog ville eventuelle sanktioner, ved et sådan system, fortsat blive pålagt den enkelte.  

KB kommer i stedet med et interessant modspil til spørgsmålet, nemlig: 

� Nej, jeg syntes, at et standardbesøg skulle have en fast pris feks. 10-15 tkr., og så betale ekstra hvis der er 

fejl, så der skal udtages flere. At man betaler 10 tkr. for at få gennemgået en virksomhed og så 2,5 tkr. pr. 

udvalgte sag. Selvfølgelig alt efter hvor stor man er og hvor mange underskrivende revisorer man er, men et 

eller andet så der er en sammenhæng, at nogle kontrollanter ikke vil kunne gøre arbejdet for 25 tkr. mens 

andre ville tage 55 tkr. Som et taksameter system.� 

Det er et interessant perspektiv, at kvalitetskontrollen kunne betales via faste priser. Det ville betyde, at 

alle størrelser af virksomheder på forhånd ville have en mere håndgribelig idé om prisniveauet end i dag 

forudsat, at der ikke fandtes fejl.  

En fast pris for kvalitetskontrollen er noget i stil med det svar, som vi har fået i vores spørgeskema fra 

Tyskland. Her beregnes kontrollen som en fast pris, uanset antallet af godkendte revisorer og/eller antallet 

af udvalgte enkeltsager. Det KB foreslår er et lidt andet system, hvor man i modsætning til Tyskland betaler 

et fast honorar pr. udvalgte enkelt sag. Samlet set er der dog i begge tilfælde tale om en fast pris for 

gennemgang af virksomheden. Vi synes, det er en yderst interessant tanke, at man har et system, hvor der 

er faste priser på kontrollen af virksomheden, eventuelt via et taxametersystem der fastsætter en pris efter 

størrelsen på virksomheden. Det samme ville gøre sig gældende på priser pr. udvalgte enkeltsag. 

Selvfølgelig skulle udtagelse af ekstra sager koste ekstra og det samme hvis der fandtes fejl i de udvalgte. 
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Men hele idéen bag et sådan system er positivt i forhold til tanken om et mere økonomisk proportionalt 

kvalitetskontrolsystem. 

8.2.2 Sanktioner 

Sanktioner i det danske system gives af Nævnet. De kontrollerede virksomheder indstilles hertil af Tilsynet, 

hvis der er fundet fejl af en sådan karakter, så det efter Tilsynets overbevisning kræver en sanktionering. Vi 

har været af den opfattelse, at de sanktioner der gives, i visse tilfælde er for høje set ud fra karakteren af 

det, som sanktionen gives for. I interviewet udtaler KB på spørgsmålet omkring, hvordan han oplever den 

nuværende kvalitetskontrol: 

��Nu frygter alle kvalitetskontrollen fordi vi laver alle sammen fejl, jeg syntes det er fair nok at graverende 

fejl skal straffes, men nogle af de ting de straffer for, det syntes jeg er latterligt.� 

Han fortsætter til et andet spørgsmål: 

� vi er nået en skrue uden ende. Det er en stående joke, at det ikke er et spørgsmål om man får en bøde, 

men hvornår man får en bøde og hvor stor den er.� 

Udtagelserne fra KB bekræfter os i vores teori om, at bøderne til tider er ude af proportioner. Den 

manglende proportionalitet i bødestørrelserne gør, at mange revisorer, måske særligt SMP�erne, frygter 

kontrollen. Hvis det indtryk der er i branchen er, at man stort set altid vil modtage sanktioner i forbindelse 

med en kontrol, er det en forstærkende faktor til, hvorfor nogle af SMP�erne vælger ikke længere at afgive 

erklæringer med sikkerhed.  

Det er ikke alene opfattelsen af, at der �altid� gives bøder, der er et problem. Det er i ligeså høj grad, 

opfattelsen af bødestørrelsen. Vi har spurgt deltagerne i interviewet, om de bøder der gives, er 

proportionale med overtrædelserne. MVH svarer hertil: 

�Nej det kan man ikke påstå. De er for høje, alt for høje, det er fair nok at få en bøde hvis man har lavet en 

fejl, men 25 eller 50 tkr., det er simpelthen til grin for småting. Jeg synes, at det er fint, at få de høje bøder, 

når det er systemfejl, hvis du ikke bruger eller anvender systemet så fair nok, fordi det har vi skulle i så 

mange år. Men sådan et eller andet hvor der f.eks. er skrevet omvendt ordstilling i en påtegning eller sådan 

noget, det giver ingen mening, så skulle i bøderne i hvert fald sættes ned.� 

CJ er enig og udtaler følgende: 

�Nej, de virker meget voldsomme, i forhold til de fejl og overtrædelser der bliver lavet, så virker de 

voldsomme. Specielt også i forhold til de bødestørrelser som andre liberale erhverv bliver pålagt� 

Begge er enige om, at bødestørrelserne generelt er for høje, særligt ved de mindre overtrædelser, der reelt 

ikke har den store betydning for offentligheden. Samtidig er det også væsentligt at bemærke 

utilfredsheden over bødestørrelserne, når de holdes op imod andre liberale erhverv. Som KB siger: 

�I målestoksforhold til hvad der ellers gives af bøder i revisionsbranchen, så er det okay. 

Set i forhold til andre som advokater, ejendomsmæglere og hvad de får i bøde, så er det helt skævt��  
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Det er således især bødestørrelserne for de mindre overtrædelser, vi ser, som det område med størst 

utilfredshed på. Dette bekræftes af alle tre medvirkende. Dog er det også væsentligt at bemærke, at både 

MVH og KB umiddelbart virker tilfredse med bødeniveauet ved grelle tilfælde. 

Omvendt har vi også undret os over, at nogle revisorer gentagende gange laver de samme fejl uden nogen 

større konsekvenser. I forbindelse med opgavens tilblivelse er vi blevet bekendt med, at Nævnet har 

muligheden for at fratage revisorers beskikkelse, såfremt de finder dette nødvendigt. Denne sanktion er 

imidlertid kun blevet anvendt to gange, i 1990 og i 1994, hvilket vi undrer os over. I den forbindelse har vi 

spurgt deltagerne om deres holdning til, hvorvidt denne sanktion bør anvendes oftere. KB udtaler i den 

forbindelse: 

�Frakendelse bør kun anvendes, hvis der er en der ikke kan rette ind og en som decideret har snydt eller 

lavet gentagne grove fejl, så er det okay. Men det kommer an på hvilke typer fejl det er� Man skal altid 

have en skriftlig advarsel, ommer eller skærpet kontrol og mulighed for at rette op, men hvis man ikke har 

gjort det, så er det okay at de tager bestallingen..� 

MVH er enig og udtaler følgende: 

�Det er svært, for det er jo også at tage virksomheden fra manden hvis de gør det. Så det er jo ikke noget de 

skal gøre hver dag. Men det er klart de er nød til det, hvis det er grelle tilfælde, jeg ved ikke om to er 

rimeligt.� 

CJ er enig: 

�Det lyder ikke af meget med to, men det er også hårde sanktioner.� 

Alle de adspurgte er altså enige om, at det er en hård sanktion, hvilket jo også er korrekt, idet det er den 

hårdeste sanktion man kan idømmes. Samtidig er der dog også bred enighed om, at sanktionen er brugt få 

gange, og at det måske kan være en nødvendighed at bruge den oftere, såfremt der er nogle, der ikke vil 

rette ind og overholde de gældende regler. Vi er enige med KB og MVH i, at sanktionen kun skal bruges i de 

helt grelle tilfælde. Men samtidig mener vi også, at det er en sanktion, der kan være nødvendig at bruge på 

de få, der ikke vil tilpasse sig og dermed skaber et dårligt ry for branchen generelt. Vi syntes fortsat, at det 

faktum, at sanktionen kun har været anvendt to gange synes af meget lidt. Særligt set i lyset af de revisorer, 

der gentagende gange får påtaler for fejl ved kvalitetskontrollen og med al tydelighed ikke retter op herpå. 

8.3 Kompetencer 

Kompetencer eller manglen på samme har vi hele tiden set som en af de største problematikker for SMP�er 

i forbindelse med kvalitetskontrollen. Problematikken består i høj grad i, at SMP�erne ikke har de 

kompetencer, der skal til for at kunne opretholde kvalitetsstyringssystemet, de interne kontroller og øvrige 

opdateringer af standarder mv. Det koster mange ressourcer, både økonomisk og menneskeligt, hele tiden 

at holde systemerne opdaterede, således at de opfylder de senest gældende regler. Det er især 

problematisk for SMP�erne at opretholde et niveau, der sikrer, at de kan komme igennem 

kvalitetskontrollen uden bemærkninger og sanktioner. Især sanktioner i form af en fornyet kontrol eller 

bøder, kan være svære for SMP�er at overkomme økonomisk, når det skal lægges oven i prisen for den 

allerede gennemførte kvalitetskontrol. Det kan derfor, som tidligere beskrevet, være nødvendigt, at man i 

disse virksomheder vurderer behovet for at anvende ekstern assistance. Vi har tidligere, i kapitel 6.3, været 
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inde på, hvor assistancen kunne komme fra, såsom netværk, FSR eller øvrige eksterne rådgivere. Ligeledes 

har vi været inde på, hvad vi ser som fordele og ulemper ved de forskellige muligheder. I vores interview 

har deltagerne givet udtryk for nogle af deres tanker omkring emnet, f.eks. udtaler MVH på et spørgsmål 

vedr. mindre revisionsvirksomheders muligheder for at få hjælp med kvalitetskontrollen: 

�Der er masser af muligheder, FSR har også noget. Der er masser mulighed for at få inspiration og hjælp 

rundt omkring� 

og fortsætter: 

��Men FSR tilbyder også � de har jo det der korps af kontrollanter der tilbyder interne kontroller. Der er rig 

mulighed for at få hjælp, det er der ingen tvivl om.� 

Udtagelserne tyder på, at de mindre virksomheder i hvert fald er opmærksomme på mulighederne for at få 

hjælp.  

KB kommer også ind på emnet i forbindelse med et spørgsmål om, hvordan han oplever den nuværende 

kontrol:  

��jeg syntes at kvalitetskontrollen går for meget op i at tilfredsstille Tilsynet, som vil give revisorerne nogle 

over næsen fordi, der er små fejl. Jeg syntes det skulle være mere retningsgivende for revisorerne og at man 

i stedet kom med nogle tiltag der kunne hjælpe revisorerne.� 

KB viser ved denne udtagelse en frustration over, hvad vi mener, er en tendens til at straffe de revisorer, 

der laver mindre fejl, i stedet for at hjælpe de pågældende til at få løst problemerne. Man kan selvfølgelig 

diskutere, hvis opgave det er, at SMP�erne bliver i stand til at komme igennem en kvalitetskontrol uden fejl.  

Som vi tidligere har været inde på og som MVH også nævner i ovenstående kommentar, har FSR etableret 

et kvalitetskorps. Korpset består af revisorer der rejser rundt og hjælper kollegaer med kvalitetsproblemer. 

Det er etableret, således at revisorerne er �ansat� som konsulenter og der skal derfor betales honorar til 

disse samt et formidlingsgebyr til FSR. Kvalitetskorpsets opgave består i at tilbyde tjek af 

kvalitetsstyringssystemet og parathedstjek inden den eksterne kontrol kommer. Derudover kan 

kvalitetskorpset tilbyde at udføre den interne kvalitetskontrol i virksomhederne. FSR tilbyder ligeledes en 

efterfølgende dialog omkring problemer ved en tidligere gennemført kvalitetskontrol og kan derved være 

medhjælpende til, at forholdene bliver rettet. Vi har i den forbindelse spurgt deltagerne ind til deres 

holdning til FSRs kvalitetskorps, og om de mener SMP�erne vil benytte sig af det. KB udtaler i den 

forbindelse: 

�Nej, det tror jeg ikke, fordi man er bange for at være under huden på Tilsynet, og hvis de så finder noget 

uacceptabelt eller der er noget man ikke vil gøre, så er man nok bange for en indberetning.� 

Der er ikke større interesse at spore hos de øvrige deltagere. MVH udtaler: 

��Altså jeg har været nede og lave intern kontrol hos en, som bad mig om at komme. Jeg tror ikke han 

beder FSR om at komme.� 

CJ er heller ikke overbevist om, at det vil blive en succes: 
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�Jeg kunne forestille mig at mange ville være for stolte...� 

Der er altså ingen af deltagerne i vores interview, der er overbeviste om, at kvalitetskorpset vil blive en 

succes. Hovedsageligt mener de ikke, at SMP�erne vil benytte sig af det, enten på grund af stolthed eller af 

frygt for, hvilke konsekvenser det kunne medføre. Vi er delvist enige i, at nogle SMP�er kan være for stolte, 

men vi er dog af den overbevisning, at de, der vælger at benytte sig af kvalitetskorpset, ikke har noget at 

frygte med hensyn til Tilsynet. Vi vælger i stedet fortsat at se det som en god mulighed for de SMP�er, der 

ikke selv har kompetencerne til at få �jobbet� udført internt i virksomheden. Desuden er det væsentligt, at 

de SMP�er der har problemerne, ser på muligheden for at anvende eksterne kompetencer, som IFAC, i 

deres guide137 til SMP�erne også ligger vægt på.  

Vi har været af den overbevisning tidligere, at et godt alternativ til kvalitetskorpset for SMP�er har været at 

anvende revisors øvrige netværk. På spørgsmålet omkring hvor vidt mindre revisionsvirksomheder har god 

mulighed for at få hjælp til kvalitetskontrollen, udtaler KB: 

�Nej, det syntes jeg ikke. Jeg har heldigvis mit netværk. Men jeg kunne høre på kurset jeg har været på, at 

der var virkelig mange af de små, der havde problemer, fordi de simpelthen ikke kunne overskue det.� 

KB er altså af samme opfattelse som os, omkring at revisors netværk er vigtigt i forbindelse med sparring af 

kompetencer, men at nogle desværre ikke har mulighed for at benytte sig heraf. I forbindelse med 

interviewet kom MVH med en anden vigtig pointe i relation til anvendelse af en fra eget netværk versus 

kvalitetskorpset: 

�Problemet er at dem fra netværket ikke nødvendigvis ved hvad der foregår, hvis de ikke selv er 

kontrollanter. Dem som er inde hos FSR er, som jeg har forstået det, fra kontrollantkorpset � de har hyret 

nogen til at gøre det her. Og de kunne altså godt have noget viden som man kunne gøre brug af. Jeg går 

ikke ud om to år og hjælper én, for så er jeg for langt væk fra det her, når jeg ikke er kontrollant mere. Det 

kan godt være, at jeg ville gøre det i år, men så heller ikke længere. Så der kan man sige, at der måske ikke 

er andre at henvende sig til i løbet af få år, for der er ikke andre der tør.� 

Det er en vigtig pointe, at der om få år ikke er nogle andre, der tør at �hjælpe�. For hvis udviklingen 

fortsætter i de kommende år og der hele tiden kommer stramninger på området, kan man sagtens 

forestille sig, at mange revisorer har udfordringer nok i deres eget og med at holde deres egen virksomhed 

ajour. Som MVH så rigtig påpeger, kan man godt forestille sig det scenarie, at der om få år ikke er andre 

muligheder end at anvende kvalitetskorpset eller øvrige konsulentenheder, der eventuelt vil forsøge sig på 

dette marked. Netværket, der kan bruges til at udføre sådanne opgaver, kan dermed hurtigt begrænses til 

de få, der kender nogle, der enten er aktive kontrollanter eller i anden forbindelse er aktive indenfor 

området. Vi mener fortsat, at SMP�ers netværk er en rigtig god mulighed for at få en afgørende sparring på 

kvalitetsområdet og til at udveksle erfaringer med andre, der er i �samme båd�.  

FSR har, som tidligere beskrevet, på en ekstraordinær generalforsamling den 12. december 2014, vedtaget 

en række vedtægtsændringer138, der trådte i kraft pr. 1/1 2015. Som FSR selv fremlægger det, er 

ændringerne det seneste led i indsatsen for at højne kvaliteten. Vi har tidligere haft en bekymring om 

                                                           
137 IFAC � Tips for cost-effective ISQC 1 application 
138 FSR � danske revisorers artikel: Skærpet kurs overfor brodne kar i revisorbranchen 
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hvorvidt, det vil blive taget bogstaveligt, at medlemskab af FSR er et kvalitetsstempel og at de, der står 

udenfor, kan risikeres at vælges fra og dermed blive sat i forbindelse med dårlig kvalitet. Derfor har vi 

spurgt deltagerne om deres syn på vedtægtsændringerne. KB svarer i den forbindelse: 

�Det syntes jeg er op til dem der vil være medlem af FSR, hvis der står i deres paragrafer at det skal være 

sådan, så er det sådan det er. Hvis de vil være nr. 1 og toppen af eliten og de stiller de krav, så er det en 

frivillig forening så man kan vælge til og fra� det er helt fair hvis de stiller de retningslinjer.�  

Blandt andet på baggrund af ovennævnte ser vi derfor ikke den store bekymring fra medlemmer af gruppen 

af SMP�er, vi har været i kontakt med og vi anser derfor ikke vedtægtsændringerne for at få større 

konsekvenser i fremtiden. 

8.4 Metode for gennemførelse af kontrollen 

Vi har tidligere været inde på, at intervallet for gennemførelse af kvalitetskontrollen, især for de 

�almindelige� revisionsvirksomheder, kunne gøres kortere. Vi har spurgt deltagerne i vores interview, om 

de mener et interval på hvert 6. år er hensigtsmæssigt eller om det bør ændres. På spørgsmålet svarer KB: 

�Det syntes jeg er fint nok� Vi er offentlighedens tillidsrepræsentant, selvom vi ikke får penge fra det 

offentlige, men at vi selv skal bruge en masse penge på det. Så jeg syntes egentlig at det er dyrt at 

vedligeholde, men en 6-årig periode er okay.� 

På det samme spørgsmål svarer MVH: 

�Jeg vil godt have, at de kommer oftere, hvis det er på et andet niveau. Seks år er lang tid og man kan sige, 

hvis det var, at man kørte det igennem på et mindre niveau, så tror jeg at man ville få mere ud af en 

hyppigere kontrol.� 

CJ udtaler endvidere: 

�Man kan ikke lave det større.� 

Ud af besvarelserne kan vi udlede, at KB som den eneste virker tilfreds med intervallet på seks år, mens 

særligt MVH ser muligheden for forbedringer. Der er således ingen af deltagerne, der ønsker at hæve 

intervallet, således at der bliver længere tid end seks år imellem kvalitetskontrollens besøg. Vi synes, at det 

er en interessant udtalelse, MVH kommer med omkring, at kvalitetskontrollen med fordel kunne 

gennemføres oftere, hvis det var på et andet niveau. Ses dette i sammenhæng med det, vi diskuterede 

under manglende proportionalitet i afsnit 8.1, omkring en ændring af selve kvalitetskontrollens indhold, er 

MVH�s udtalelse i god harmoni hermed.  

Vi har derfor endvidere spurgt deltagerne til deres holdning om, at kvalitetskontrollen kunne komme hvert 

3. år hvis kontrollen samtidig blev mindre/lettere. Hertil svarer MHV: 

�Ja, det har jo en opdragende virkning, når de er der. Det er jo ikke kun negativt, der er jo masser af positivt 

ved at de kommer. For min skyld måtte de gerne komme hvert tredje år.� 

  



76 
 

Han fortsætter: 

�Jeg ved ikke om det er lettere, men det tror jeg bare den vil blive i og med, at de vil komme lidt oftere og 

man vil gøre det mere rigtigt. Seks år er lang tid � man kan nå at sløse med mange ting på seks år�. 

På det samme spørgsmål svarer CJ: 

�Hvis omfanget af kontrollen også var afpasset til det, i stedet for at det var en stor kvalitetskontrol hvert 

sjette år��  

KB har tidligere, i forbindelse med spørgsmålene til manglende proportionalitet, erklæret sig enig i, at 

kvalitetskontrollen burde struktureres, så den blev mindre omfangsrig.  

På samme spørgsmål, svarer KB i overensstemmelse med de øvrige deltagere, at det vil være fint hvis 

intervallet formindskes, såfremt omfanget af kontrollen ligeledes tilpasses. Der er altså bred enighed om, at 

hvis kvalitetskontrollen kunne konstrueres til at være mindre omfattende, så ville alle deltagerne være 

positive stemt overfor en hyppigere kontrol. Sammenholder vi det, med de svar vi har fået i vores 

spørgeskemaundersøgelse på spørgsmålet om, hvorvidt den eksterne kvalitetskontrol burde forekomme 

hyppigere for SMP�er, så er det ikke kun de danske revisorer, der kan se fordele ved en hyppigere kontrol. 

Eksempelvis svarer Norge og Sverige, at de er helt enige ved at rate spørgsmålet med henholdsvis 4 og 5, 

hvoraf 5 er det højeste. At det netop er Norge og Sverige, der mener, at intervallet skal sættes ned, er 

ekstra interessant, idet det oftest er de lande, som vi sammenligner os med. 

Vi har i det tidligere afsnit 6.4, metode for gennemførelse af kvalitetskontrollen, været inde på, hvem der 

udfører kvalitetskontrollen. KB er i forbindelse med spørgsmålet om proportionalitet inde på problemet 

med, at det er konkurrerende revisorer, der kontrollere hinanden:  

��Derfor tror jeg egentlig, selvom jeg er modstander af det, fordi det ville blive meget paragraf, så mener 

jeg det ville være bedre at Styrelsen havde deres egne revisorer. Det skulle være revisorer der havde 

erhvervserfaring og ikke nogen de taget direkte fra universitetet, det skal være nogle revisorer, der har 

været ude og prøve, at sidde med det selv og som ved hvad det drejer sig om.� 

Vi er ikke selv tilhængere af, at det er ikke-revisorer der laver kvalitetskontrollen på alle. Derfor har vi 

endvidere spurgt KB, om styrelsens revisorer så skulle komme ud til alle eller kun de store. Til det svarer 

han: 

�De kan komme ud til alle� og så skal fejlene vægtes, således at det ikke er skrivefejl, det skal være 

erklærings fejl, snyd og bedrag og sådan nogle ting.� 

Vi syntes, at det er et interessant synspunkt at bruge udgangspunktet for PIE-kontrollen på alle. Vi har dog 

en bekymring omkring, at de der er ansatte af Styrelsen til at varetage PIE-kontrollen, hurtigt kan miste den 

praktiske erfaring, de måtte have fra deres tidligere jobs. Vi er derfor bekymrede for, at kontrollen derved 

kan blive meget formalistisk orienteret, mere end den er på nuværende tidspunkt.  

Vi har i vores interviews bedt deltagerne komme med deres holdning til spørgsmålet omkring, hvorvidt det 

vil være en fordel hvis kvalitetskontrollen for både PIE og ikke-PIE, udføres af ikke praktiserende revisorer. 

Hertil svarer KB: 
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�Det skal være tidligere praktiserede revisorer, det vil sige, at de skal have erfaring. Det kunne også være en 

kombination af en jurist og en tidligere revisor, der har erfaring fra branchen. Det kunne dog medføre at 

dem der tager ud og kontroller har været for længe væk for branchen. Man må finde en nøgle for hvordan, 

det kunne tilpasses. Det andet er for farligt...� 

Selv om KB tidligere i interviewet har været for ideen om, at det skulle være ikke praktiserende revisorer, 

der forestod kvalitetskontrollen med alle, så har han dog de samme betænkninger, som vi tidligere har 

omtalt, med hensyn til problemstillingen omkring praktisk erfaring. På det samme spørgsmål besvarer CJ: 

�Det vil ikke være en fordel for revisorerne. Det kan godt være, det er en fordel for offentligheden, men da 

ikke for revisorerne. Det er helt til grin at sende nogle ud, der ikke er praktiserende. Det er det der i bund og 

grund er det store problem� 

MVH er enig med CJ og udtaler: 

�Det er også det vi har hørt fra nogle af de store der har været igennem kontrollen, de er absolut ikke 

tilfredse med det der blev udført� De (kontrollanterne) vil gerne have presset kontrollen ned i nogle kasser, 

for bedre at kunne lave afkrydsnings skemaer��  

Deltagerne har således samme opfattelse som os omkring de problemstillinger, der er ved at bruge ikke-

praktiserende revisorer. MVH�s kommentar omkring utilfredsheden fra de store, er interessant og i fin 

sammenhæng med det, vores bekymringer er gået på. Vi har derfor spurgt deltagerne om de hellere så, at 

det blev ført tilbage til det gamle system, hvor det er revisorer, der udfører kontroller for både PIE og ikke 

PIE, hvortil CJ svarer: 

�Ja det er til grin, sidste år havde de hevet folk med fra alle mulige andre afdelinger af Erhvervsstyrelsen til 

at udføre kontroller, som intet havde med Revisortilsynet at gøre. Det kan man ikke eller det kan man jo så 

åbenbart godt på de store. Det kan kun skabe ballade.� 

MVH erklære sig enig med udtalelsen: 

�De store, der har været igennem kontrollen, har ikke været tilfredse.� 

Udtalelserne fra begge viser, at de gennem deres netværk er stødt på en vis portion utilfredshed med 

kontrollen af PIE.  

Vi mener dog fortsat, at den bedste løsning vil være at holde fast i, at PIE kontrolleres af det offentlige, men 

at der bliver taget hensyn til og indført et system, der sikrer, at kontrollanterne har, hvad vi ser som den 

nødvendige opdaterede praktiske erfaring. Desuden er PIE kontrollen, der udføres af det offentlige, med til 

at sikre, at PIE revisorerne ikke kontrolleres af kontrollanter, der enten ikke har den nødvendige ekspertise 

eller at de kontrolleres af hinanden.  

  



78 
 

8.5 Ændret erklæringsadfærd  

Vi har tidligere omtalt tendensen til at afgive assistance erklæringer frem for erklæringer med sikkerhed og 

hvad vi ser af problemstillinger herved. Blandt andet mener vi, at det ofte sker på baggrund af revisors 

ønske frem for klientens. I mange tilfælde er begrundelsen, at især SMP�er fravælger at afgive erklæringer 

med sikkerhed, for derved ikke at skulle igennem en kvalitetskontrol. Vi er af den overbevisning, at 

kvaliteten af revisors arbejde vil falde, hvis der ikke længere gives erklæringer med sikkerhed. En 

assistanceerklæring vil ikke kun påvirke årsregnskabet, men i ligeså høj grad efterangivelser af moms, 

ligesom ulovlige aktionærlån ikke vil komme frem i lyset. På den måde vil offentligheden på sigt gå glip af 

midler, som formentlig aldrig vil blive opdaget.  

Vi har i interviewet spurgt KB om, hvordan han ser udviklingen i branchen fremadrettet. Hertil svarer han: 

�Det bliver et problem for vi vil se flere og flere revisorer der stopper og jeg har en fornemmelse af, at om 

20-25 år eksisterer der ikke kontorer på vores størrelse mere. Det vil kun være de 5 store der laver revision� 

vi små vil stadig være der, vi vil bare ikke revidere, vi vil stadig lave regnskab, skatteregnskaber, 

administration, løn og bogholderi, men vi vil frasige revision, fordi man vil frasige sig kvalitetssikringen.�  

Ud fra denne kommentar kan vi kun erklære os enige i påstanden om, at langt de fleste mindre revisorer i 

fremtiden vil fravælge revision og øvrige erklæringer med sikkerhed. Vi tror, at de i stedet eller i hvert fald i 

højere grad, vil komme til at fokusere på regnskabsmæssig assistance og rådgivning i almindelighed. Vi 

mener, som tidligere beskrevet, ikke at det på sigt vil gavne det offentlige, at mindre virksomheder ikke får 

udarbejdet erklæringer med sikkerhed, da det som nævnt kan have betydning på en række andre områder.  

Affødt af ovenstående kommentar har vi endvidere spurgt KB, hvad han mener om den stigende tendens til 

at vælge assistanceerklæringer og om det udelukkende er for at undgå kvalitetskontrollen, eller om det i 

ligeså høj grad er klientens ønske. Hertil svarer KB: 

�Det er helt tydelig revisor, ingen tvivl om det.� 

Vi har også spurgt deltagere om deres mening til følgende påstande;  

Mindre revisionsvirksomheder fravælger erklæringer med sikkerhed for at komme udenom 

kvalitetskontrollen. 

Hertil svarer CJ: 

�Enig � det kunne meget vel være rigtigt.� 

MVH erklærer sig enig i udtagelsen. Der er ingen tvivl om, at det på nuværende tidspunkt, i langt de fleste 

tilfælde, er revisor, der ønsker at gøre mere brug af assistanceerklæringerne frem for klienten. At alle 

deltagerne er enige i påstanden, bekræfter os blot i vores overvejelser. 

Vi ser ligeledes et problem i, at kunderne ofte ikke forstår, hvad det er, revisors arbejde består af og 

indebærer. Derfor er beslutningen omkring at fravælge revision og at �nøjes� med en assistance erklæring, 

ofte en beslutning der i høj grad baseres på hvilke råd, revisor kommer med. Dermed kan man sagtens 

forestille sig, at de revisorer der, for at udgå kvalitetskontrollen, rådgiver sine kunder til at fravælge 
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revision, ofte vil have held hermed. Dette kan betyde, at kundens bedste bliver tilsidesat, for at revisor 

herved kan undgå myndighederne.  

I interviewet har vi endvidere spurgt deltagerne, om deres menig til påstanden omkring, at revisorfaget 

handler mere om at tilfredsstille myndigheder og offentligheden end selve klienten, for hvem arbejdet 

udføres. Hertil svarer CJ: 

�Nej, det kan godt være vi bevæger os mere over mod, at det bliver mere af hensyn til det offentlige og 

revisortilsynets kontrollanter. Men det er stadigvæk primært for kundens skyld.� 

Hvortil MVH supplerer: 

�Ja, det er i hvert fald det vi prøver at arbejde imod. Vi arbejder mindst lige så meget for at hjælpe kunden 

med at få et overblik over økonomi og regnskab og i mange tilfælde også med at tilfredsstille de 

finansieringsmuligheder, som kunder benytter sig af� og så også deres egen tilfredsstillelse af, at der er styr 

på økonomien�� 

Begge deltagerne er altså enige om, at det primært er for kunden arbejdet udføres. Dog også med det 

aspekt som CJ nævner, omkring at der er en tendens til, at der tages mere og mere hensyn til det offentlige 

og Tilsynet.  

Som tidligere beskrevet har der været en problemstilling omkring, at kunderne ofte ikke er bekendt med, 

hvad revisors arbejde består i. Hovedproblematikken er, at kunden ikke kender forskel på 

erklæringstypernes værdi for regnskabet og hvad der er indbefattet i revisors arbejde ved afgivelse af de 

forskellige typer af erklæringer.  I den forbindelse har vi spurgt deltagerne om deres mening til påstanden;  

Der er en forventningskløft mellem revisorerne og klienterne. 

Hertil svarer KB: 

�Ja, kunderne forstår ikke kvalitetskontrollen, indtil man viser dem, hvad det rent faktisk drejer sig om, så 

det er et stort problem � Kunderne forstår ikke, prisen er ændret, fordi kunden ikke føler, at de får et andet 

produkt og det gør de heller ikke. Offentligheden har bare et stykke papir liggende på, at her er tingene i 

orden og det koster lige pludselig en helt anden pris.� 

KB bekræfter altså vores teori om, at kunderne ikke altid forstår, hvad revisors arbejde består i. På samme 

måde kan de have svært ved at forstå det faktum, at arbejdet udføres for kunden, men at det er 

offentligheden, der dikterer, hvad arbejdet skal indeholde og hvordan det i nogen grad skal udføres.  

De øvrige deltagere svarer på det samme spørgsmål. CJ udtaler:  

�Nogen gange, men ikke altid. Vi er nød til at få kommunikeret, hvad det handler om. At det ikke kun er for 

deres (kundens) skyld, vi er her mere, men det også er for det offentlige. Det syntes jeg egentlig de fleste er 

begyndt at forstå� 

CJ mener altså, at kunderne, er begyndt at få en bedre forståelse af, hvad revisors arbejde består af. Vi 

spørger endvidere om det skyldes, at revisorerne er blevet bedre til at kommunikere ud, hvad deres 

arbejde egentlig også består i, hvortil CJ fortsætter: 



80 
 

�Det tror jeg vi har været nød til qua kvalitetskontrol og alt det her. Simpelthen fortælle hvorfor priserne 

stiger og sådan nogle ting. Kravene stiger hele tiden. Det tror jeg de fleste er opmærksomme på 

efterhånden.�  

MVH supplerer hertil: 

�Jeg tror også, vi er blevet gode til at fortælle, at selvom vi har lavet kontrol og regnskab, så har vi jo ikke 

været alt igennem, og det kan der ellers nogle gange godt have været en forventning om, at det har vi 

været. Men det er vi også, qua alt det her arbejde, blevet meget bedre til at fortælle, at det har vi ikke.�  

Både CJ og MVH er altså enige om, at revisorerne er blevet bedre til at få kommunikeret ud til kunderne, 

hvad deres arbejde reelt består af. Derved er der lidt uenighed om denne påstand mellem KB og de to 

øvrige deltagere. Vi mener dog, at det i høj grad er revisors job at sørge for at få kommunikeret ud til 

kunderne, hvad de med rette kan forvente af det arbejde, revisor udfører. Det gælder både for assistance 

erklæringer, samt erklæringer med sikkerhed og noget tyder således på, at revisorerne i en del tilfælde 

allerede er lykkedes hermed. 

Problematikken angående, at flere og flere vælger at afgive assistance erklæringer, kan alt andet lige føre til 

en faldende kvalitet i revisors arbejde. Som tidligere beskrevet synes vi ikke, at man udelukkende kan 

betragte de virksomheder, der har mulighed for at anvende assistance erklæringer på deres regnskaber, 

som udenfor offentlighedens interesse. Vi er klar over, at det er en anden form for offentlig interesse end 

PIE-virksomheder. Men det må alt andet lige stadig være i offentlighedens interesse af få efterangivet en 

forkert momsindberetning på f.eks. 50 tkr. Hvis man forestiller sig alle disse mindre virksomheder lavede en 

fejl i denne størrelsesorden, så løber det alligevel hurtigt op i et pænt beløb. I den forbindelse har vi flere 

gange været inde på muligheden for, at assistance erklæringer til en vis grad skulle være omfattet af 

kvalitetskontrollen. I forbindelse med interviewet har vi spurgt, om assistance bør være omfattet af 

kvalitetskontrollen, hvortil KB svarer: 

�Nej på baggrund af, at der kunne være nogle med en bestalling som ikke vil aflevere deres registrering eller 

autorisation, men bare erklære, at de ikke har nogle erklæringsopgaver� Men det ville være fint nok, at de 

kontrollerer om uafhængighed, tavshedspligt, terrorlovgivning, medarbejderhåndbog, kvalitetsmanualer, 

dokumenterer du dine ting og opbevarer du det. De ting syntes jeg er fine, men de skal ikke kontrollere 

regnskabet. På den måde er der stadig snor i det�� 

Vi er meget enige med KB omkring, at det ville være rigtig godt at implementere de bagvedliggende 

systemer i kvalitetskontrollen. På den måde vil man fortsat have en form for kontrol med de revisorer, der 

fravælger at afgive erklæringer med sikkerhed. Derved kan det være med til at sikre, at kvaliteten i 

branchen ikke lider under, at nogle revisorer alene afgiver erklæringer uden sikkerhed og derved ikke er 

omfattet af den almindelige kvalitetskontrol. Dette bekræfter blot, hvad vi tidligere har været inde på i 

ovenstående afsnit omkring manglende proportionalitet i kvalitetskontrollen og i afsnittet omkring 

kompetencer.  
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8.6 Delkonklusion på underspørgsmål 3 

Deltagerne i vores interviewes, har været inde på flere interessante områder og har i flere tilfælde 

bekræftet os i de tanker, vi selv har haft. På andre områder har deltagerne kastet helt nyt lys over 

problematikker, set i forhold til de tanker, vi selv havde gjort os. 

Deltagerne har alle været inde på problematikken omring, at den nuværende kontrol er meget formalistisk 

orienteret. Deltagerne mener, at løsningen på dette meget vel kunne være, at der blev foretaget et match 

mellem kontrollanten og den kontrollerede virksomhed. Dette finder vi meget interessant, da vi mener, at 

det vil skabe et bedre flow i kontrollen ved, at kontrollanten selv er bekendt med arbejdsmønsteret i den 

type virksomhed han kontrollere. 

Alle deltagerne i interviewet er inde på, at FSRs kvalitetskorps umiddelbart ikke er noget de forventer, at 

mange vil benytte sig af. Michael Vejgaard Hansen udtaler i interviewet, at han om få år ikke ser andre 

muligheder for at få hjælp begrundet i den massive udvikling i branchen, som gør, at man ikke tør tilbyde 

sin hjælp og derved �stå til ansvar� for andre. Vi har tidligere været af den opfattelse, at netværk ville være 

det ideelle sted at søge hjælp til ekstern rådgivning. Men vi finder Michaels udtalelse yderst interessant og 

kan sagtens se, at Kvalitetskorpset kan blive bedste mulighed for ekstern assistance indenfor få år. 

Der er bred enighed om, at hvis kvalitetskontrollen struktureres, så den er mindre omfattende, vil alle 

deltagerne være positive stemt for en hyppigere kontrol ca. hvert tredje år. Vi anser dette for at være i god 

sammenhæng med bla. FSRs forslag nr. 16 om at lave kvalitetsstyringssystemet til en afgørende faktor i 

kvalitetskontrollen. Vi synes, at det er en rigtig god måde at opbygge kontrollen på, i forsøget på at gøre 

den mere proportional. 

Alle deltagere er enige om, at tendensen med at vælge assistance erklæringer frem for erklæringer med 

sikkerhed, i højere grad er revisors ønske frem for klientens. Deltagerne mener ikke, at disse erklæringer 

bør omfattes af kvalitetskontrol, hvilket vi ellers, i en eller anden grad, er tilhængere af. Derfor finder vi Kim 

Bays forslag omkring, at selve opgaven ikke skal omfattes af kontrollen, men derimod de bagvedliggende 

systemer, yderst interessant. På den måde vil der fortsat være en form for kontrol med de revisorer, der i 

fremtiden kun afgiver erklæringer uden sikkerhed.   

 

 

 

  



82 
 

9 Forslag til forbedringer 

Der er ingen tvivl om, at en lovpligtig tvungen kvalitetskontrol uanset udformning altid vil medføre en eller 

anden form for negative røster. Går vi lidt dybere ned i kontrollen, så giver branchen således også udtryk 

for en række problematikker forbundet med den nuværende udformning heraf. Samtidig er vi dog af den 

overbevisning, at revisorbranchen trods kritikken, i en vid udstrækning, ser kontrollen, som havende en 

opstrammende effekt og således ikke udelukkende forholder sig negativt hertil.  

Med udgangspunkt i den indsamlede data samt den viden vi har tilegnet os gennem tilblivelsen af denne 

afhandling, så er formålet med nedenstående perspektiveringsafsnit, at fremlægge forslag til hvorledes den 

lovpligtige kvalitetskontrol kan håndteres fremadrettet. Forslagene vil primært have fokus på nedenfor 

nævnte faktorer, som vi finder vigtige i forhold til at øge proportionaliteten i den nuværende kontrol. 

9.1 Disharmonien 

Baggrunden for kritikken omkring den manglende proportionalitet i kvalitetskontrollen grunder særligt i de 

seneste års udvikling af henholdsvis standarder og lovgivning, herunder de internationale krav fra EU. 

Ser man på branchens sammensætning af forskellige virksomhedsstørrelser, så ligger der en udfordring i at 

matche kontrollens udformning med disse forskellige typer. Således opleves det på nuværende tidspunkt, 

som en problematik, særligt for SMP�erne, idet de finder kontrollen dels for omfattende til deres størrelse 

og dels, at der mangler en bedre tilpasning af kontrollen i forhold til de typer af kunder, som de betjener. 

Samtidig efterlyses fokus på at skabe et bedre match imellem den enkelte kontrollant og den kontrollerede 

virksomhed. Under den nuværende kontrol kan en lille enkeltmandsvirksomhed med primære 

arbejdsopgaver indenfor regnskabsklasse A og B blive kontrolleret af en kontrollant som til dagligt 

beskæftiger sig med opgaver for væsentlig større selskaber. Dette er med til at skabe en disharmoni i kraft 

af, at fokusområderne for de forskelligere typer opgaver alt andet lige er meget forskellige. 

I kombination med ovenstående og på baggrund af den nuværende opbygning af kontrollen, så er dette 

medvirkende til at skabe en vis tilfældighed af, hvad et kontrolbesøg koster. Vores undersøgelser peger på, 

at prisens størrelse selvfølgelig dels afhænger af kontrollens resultater, men også afspejler hvor godt 

samarbejdet imellem kontrollant og virksomhed har været. Dette medvirker til, at der tilføjes et 

tilfældighedsmoment ved fastsættelse af den enkelte virksomheds kontrolpris, og derved skabes en 

problematik i forhold til manglende ensartethed. 

I relation til Nævnets afgørelser og bøder samt praksis herfor, så mener en del af branchen uden tvivl, at 

der opleves en disharmonisk behandling, dels i forhold til øvrige liberale erhverv og dels i relation til 

handlingens alvor sammenholdt med bødens størrelse. FSR har for nylig lavet en sammenligning imellem to 

kendelser fra henholdsvis Advokatnævnet og Revisornævnet.139 En advokat havde af Advokatrådet fået 

dispensation til kun at bogføre og i forlængelse heraf afstemme klientkontiene to gange om ugen. Af 

revisors erklæring fremgik det, at disse lempede krav ikke var opfyldt. Advokatrådet krævede herefter en 

ekstraordinær klientkontoerklæring for en ny periode, hvoraf det fremgik, at advokaten fortsat ikke 

opfyldte kravene. Sagen blev herefter indbragt for Advokatnævnet, som blandt andet med henvisning til 

klientkontoreglernes �afgørende betydning for, at advokater kan bevare deres særlige rettigheder med 

                                                           
139 Faglig nyhed fra FSR, Advokaters klientkonti � Bøde i Advokatnævn (og i Revisor-nævn til sammenligning) 
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hensyn til at opbevare klientmidler�140 afsagde en kendelse141 og pålagde advokaten en bøde på 10.000 kr. 

Til sammenligning hermed bruger FSR sag nr. 8/2014 af 15. oktober 2014 fra Nævnet, hvoraf det fremgår at 

revisor pålægges en bøde på 40.000 kr. for at afgive en usammenhængende klientkontoerklæring. 

Afgørelsen begrundes primært med, at revisors erklæring indeholdt en åbenlys uoverensstemmelse. 

Revisor giver i erklæringen udtryk for, at den pågældende advokat overholder kravene om daglig regulering 

efter klientkontovedtægterne, men omtaler samtidig, at de fem konkret udvalgte datoer ikke lever op til 

disse krav. Det fremgår af kendelsen, at der særligt er lagt vægt på, at Advokatsamfundet, af hensyn til dets 

lovpligtige tilsyn med advokaters behandling af betroede midler, kan have tillid til de erklæringer, som 

revisor afgiver i forbindelse hermed.  Med til kendelsen skal endvidere medtages det faktum, at revisor 

gentagne gange har overhørt Advokatsamfundets henvendelser i sagen og således ikke har udvist 

professionel kompetence og fornøden omhu. Sagerne er ikke direkte sammenlignelige, idet at 

overtrædelserne begrundes i to separate lovgivninger. Som FSR gør opmærksom på, så kan man undre sig 

over, at advokaten, der som hovedmanden overtræder regler �af afgørende betydning for, at advokater 

kan bevare deres særlige rettigheder med hensyn til at opbevare klientmidler�142, slipper væsentlig billigere 

end revisor. Vi formoder, at det faktum, at revisor overhører Advokatsamfundets henvendelser, er med til 

at trække sanktionen i vejret og mener således godt at kunne forsvare, at Revisornævnets sanktion skal 

være højere end Advokatnævnets, idet der sker overtrædelse på flere områder i revisors sag. Hvorvidt 

bøden skal være fire gange så stor er svær at argumentere for eller imod, idet vi reelt ikke ser de to sager 

som sammenlignelige. 

Prisniveauet vil uden tvivl altid være til diskussion og disharmonien ligger således, efter vores mening, 

primært i forhold til forseelsens karakter og i mindre grad, men selvfølgelig afledt heraf, sanktionens 

niveau. Vi mener ligeledes, at det er vigtigere at branchen fokuserer på sig selv og finder et niveau, der kan 

retfærdiggøres i branchens betydning for omverdenen, i stedet for at fortsætte sammenligningen med 

andre liberale erhverv.  

De seneste års skærpede krav er blandt andet kommet til udtryk ved SMP�ernes manglende kompetencer i 

relation til at opfylde de stigende krav fra lovgiver. Kravet omkring implementering og anvendelse af et 

kvalitetsstyringssystem er et tydeligt  eksempel herpå. Særligt har de helt små virksomheder haft svært ved 

at holde sig ajour på alle områder. Udover problematikken omkring kvalitetsstyringssystemet, så er det 

endvidere kommet til udtryk gennem et vedvarende antal erklæringsfejl, samt fejl i forbindelse med 

manglende dokumentation for udførelsen. Dette har været en forstærkende faktor i forhold til, at det 

stadig er SMP�erne, der ligger i den tunge ende af Tilsynets redegørelser, både i antallet af fejl og i forhold 

til fejlenes karakter. 

Trods den til tider voldsomme kritik af den nuværende kvalitetskontrol, så finder en del revisorer, 

tidsintervallet på seks år imellem kontrollerne, som værende for lang tid. Faktum er da også, at et så langt 

tidsinterval kan være medvirkende til, at hvad der måske starter som en fejl, bliver gentaget igen og igen og 

dermed i stedet blive en dårlig vane, der først rettes op på seks år senere. Dette bør sammenholdes med, 

at mange finder den offentlige kvalitetskontrol for firkantet og omfattende. Disse områder bør i fællesskab 

                                                           
140 Advokatnævnet, sag nr. 2013 � 3690/TRO 
141 Advokatnævnet, sag nr. 2013 � 3690/TRO 
142 Advokatnævnet, sag nr. 2013 � 3690/TRO 



84 
 

henlede opmærksomheden på, at man med fordel kunne håndtere gennemførelsen af kontrollen 

anderledes. 

Vi ser en voksende udfordring i relation til, at ovennævnte problemstillinger på nuværende tidspunkt 

medfører, at en række revisorer fravælger revisionen og i stedet vælger assistanceerklæringerne til. Særligt 

fordi dette sker af den simple årsag, at man ønsker at komme udenom kvalitetskontrollen. Det medfører 

samtidig, at en stor del af den regnskabsmæssige assistance, som revisor normalt udfører i forbindelse med 

revisionen fravælges og heraf afleder eksempelvis manglende efterangivelse af moms. 

Branchen bør og skal have et fælles ønske om, at kvaliteten er førsteprioritet. I relation til ovennævnte 

disharmoniske områder, mener vi, at branchen delvist er på vej ud af et sidespor, hvor kvalitet ikke længere 

er i højsædet, men derimod revisors ønske om at beskytte sig selv og komme helskindet igennem 

kontrollen. 

9.2 Anbefalinger 

Vi er af den overbevisning, at der forekommer en række områder hvortil man med fordel kunne 

implementere nye tiltag eller foretage korrektioner af de nuværende kontroller, i henhold til at skabe en 

mere proportional kvalitetskontrol. 

Når det er sagt, så mener vi samtidig, at en mere proportional og velfungerende kontrol ligeledes skal 

findes ved, at branchen kigger indad og stopper med at beklage sig. På FSR Revisordøgn143 udtalte formand 

Jens Otto Damgaard: 

�Problemet er, at det stjæler fokus fra kunderne og fra selve revisionen. Kontrolskruen er simpelthen gået 

over gevind. Tag fx en vurdering af fortsat drift i et simpelt tilfælde. Tidligere tog vi ud til kunden, talte med 

ledelsen, tjekkede likviditet og budget og lavede et arbejdspapir. Nu skal vi også redegøre for den anvendte 

metode, vi har brugt. Vi skal redegøre for, hvem vi har talt med. Redegøre for grundlaget for vores 

vurdering og hvorfor vi har anvendt de relevante oplysninger eller hvorfor vi netop ikke har anvendt dem 

osv. Det tager oceaner af tid og skaber mistillid mellem os og kunderne.�144 

Rolf Elm-Larsen kommenterer i sin blog dette med følgende udsagn: 

�En ejendommelig udtalelse fra en formand for en branche organisationer, der lever af at tjekke, at andre 

kan dokumentere deres arbejde og deres udsagn om virksomhedens økonomi i regnskaberne. Når 

samfundet så stiller de samme krav til revisor for at fastslå, at revisors arbejde er et kvalitetsprodukt, så slår 

branchens formand syv kors for sig. De andre skal gøre det men ikke os. Man ønsker ikke at være 

efterstræbelses værdigt mønster for det erhvervsliv man selv bedømmer om det dokumenterer sine 

regnskaber godt. Det er ikke nødvendigt at dokumentere kvaliteten af revisors arbejde, så det bliver 

transparent�.145 

På baggrund af ovenstående, så kan vi opsummere disse udtalelser til noget i stil med, at man ønsker bedre 

kvalitet, men at man samtidig mener, at kontrolskruen er gået over gevind. I forlængelse heraf stiller 

                                                           
143 FSR, Revisordøgn, afholdt d. 9. september 2014 
144 Rolf Elm-Larsen, �Revisor fornægter revision og ønsker at blive en anden person�  
145 Rolf Elm-Larsen, �Revisor fornægter revision og ønsker at blive en anden person� 
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branchen stadig større krav til dets kunder, men vil ikke selv efterleve en kontrol på samme niveau. Meget 

kort og præcist, kan vi således på baggrund af denne lille opsummering konstatere, at der skal gøres et eller 

andet for at få branchen og kvaliteten tilbage på rette spor. 

Afledt af den erfaring vi har opnået ved tilblivelsen af denne afhandling, har vi nedenfor valgt at fremlægge 

vores anbefalinger indenfor de specifikke områder. 

9.2.1 Manglende proportionalitet 

Der er et massivt ønske fra mange af branchens mindre revisorer om, at kvalitetskontrollen skal 

differentieres imellem de forskellige størrelser af revisionsvirksomheder. Gennem tilblivelsen af denne 

afhandling er vi undervejs stødt på flere problemstillinger i forhold til denne manglende proportionalitet og 

er da også af den overbevisning, at kontrollen kan håndteres på en bedre måde. 

Først og fremmest vil vi anbefale, at man retter blikket imod, hvorledes kontrollanter og de, til den årlige 

kontrol, udvalgte virksomheder sammensættes. Overordnet så antager vi, at alle Tilsynets kontrollanter har 

et niveau til at kontrollere alle typer af virksomheder. Når det er sagt, så er det ganske naturligt, at man har 

større erfaring indenfor de områder og regnskabsklasser, som man beskæftiger sig med på daglig basis. 

Med det in mente, så mener vi, at man bør lægge et større arbejde i at matche kontrollanten med den 

udvalgte virksomhed, således at virksomhedens opgaver er mere i tråd med de typer af opgaver, som 

kontrollanten normalt beskæftiger sig med. Vi er af den overbevisning, at dette vil føre til langt færre 

uoverensstemmelse og vigtigst af alt, til en langt større grad af samarbejdsvilje fra begge parters side. 

Formålet med denne anbefaling er ikke at gøre kontrollen lettere for virksomhederne og vi har reelt ingen 

dokumentation for, at dette vil resultere i en mere proportional kontrol. Forslaget begrundes således 

udelukkende i, at dette tilsyneladende er et stort ønske fra de mindre revisorer. Idet vi ikke ser nogle 

væsentlige udfordringer forbundet med ovenstående, vil vi således foreslå, at man forsøger at 

imødekomme revisorerne på dette område. 

Vores reelle anbefaling omkring den manglende proportionalitet går i stedet på det øgede fokus på 

opnåelsen af tilstrækkelig dokumentation for det udførte arbejde. Som Jens Otto Damgaard udtaler 

ovenfor, så er kontrolskruen gået over gevind, hvilket har været medvirkende til, at 

dokumentationskravene på enkeltsagerne er blevet en stor udfordring for SMP�erne. I forhold til 

ovennævnte justering i tilknytning til sammensætningen af kontrollant og virksomhed, så går dette forslag 

mere konkret på en reel tilpasning af kontrollens nuværende retningslinjer. Vi tror, at såfremt kontrollen 

fastholdes under de nuværende betingelser, så vil det betyde, at mange mindre revisorer knækker nakken i 

forsøget på at opnå tilstrækkelig dokumentation. Denne anbefaling skal særligt ses i lyset af, at SMP�ernes 

kundekartotek i høj grad er baseret på små - og mellemstore virksomheder, dvs. klasse A og B 

virksomheder. Vi vil anbefale, at kontrollens retningslinjer ændres således, at Tilsynets kontrollanter kan 

tilskyndes til at undlade at kræve dokumentation blot for dokumentationens skyld. Som i Jens Otto 

Damgaard eksempel ovenfor, hvor der skal laves en masse dokumentation, selvom revisor reelt er kommet 

frem til sin konklusion. De nuværende retningslinjer vil i et sådan tilfælde føre til en fejl, uanset om det er 

helt åbenlyst for alle, at der ikke er nogen problemer i forhold til going concern.  
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9.2.2. Økonomisk byrde 

Vores anbefalinger på det økonomiske område er, som gennem resten af afhandlingen, opdelt i to, 

herunder prisen for selve gennemførelsen af kontrollen, samt størrelsen af Nævnets sanktioner. 

I relation til gennemførelsen, så viser vores undersøgelser, at der er risiko for, at prisen for en kontrol 

varierer utrolig meget fra en kontrol til en anden. Vi har valgt, at vi som sådan ikke vil fokusere på, om 

prisen for et kontrolbesøg overordnet set er for høj. Vores fokus ligger i stedet på den uensartethed, der 

opstår, når systemet er bygget op som det nuværende. 

Vores forslag går derfor i retning af, at der bør fastlægges en række standardpriser, som bygger på 

eksempelvis antallet af partnere. Disse standardpriser skal repræsentere et kontrolbesøg, hvorved der ikke 

findes væsentlige fejl og som således kommer til udtryk ved en blank erklæring. Skal kontrollanten derimod 

bruge ekstra tid i forbindelse med fejl og mangler, så bør der foreligge retningslinjer for, hvad dette vil 

koste, baseret på tidligere praksis for, hvor omfangsrig et sådan arbejde normalvis vil være. Vi vil gerne 

lægge vægt på, at der skal være tale om retningslinjer, idet vi er klar over, at tidsforbruget er afhængigt af 

sagens kompleksitet. Alternativet hertil skulle være, som i andre EU-lande, at man betaler gennem 

eksempelvis et foreningsgebyr. Denne løsning finder vi dog ikke anvendelig, primært fordi vi ikke mener, at 

de virksomheder, som har orden i sagerne, skal betale for de andre. 

Vi mener således, at fokus i forhold til økonomien, bør ligge på at skabe en større ensartethed for 

virksomheder af nogenlunde samme størrelse. Et kontrolbesøg kan være en stor økonomisk belastning og 

bør ikke være afhængig af, hvorvidt man er heldig eller uheldig i tildelingen af kontrollant. I stedet bør der i 

højere grad fastlægges vejledende rammer således, at udgangspunktet for et kontrolbesøg er det samme 

for alle. Bliver kontrollanten efterfølgende opmærksom på fejl og mangler, er det absolut en 

selvfølgelighed, at virksomheden kommer til at betale herfor. Tiden skal blot afspejle fejlen/manglens 

karakter, således at den endelige pris for et kontrolbesøg i højere grad bliver et udtryk for virksomhedens 

kvalitetsmæssige niveau og ikke et udtryk for, hvor godt eller dårligt samarbejdet mellem parterne har 

været. 

De af Nævnet uddelte bøder har været under stor kritik fra dele af branchen. Vi mener ikke, at vi er i en 

position, hvor vi kan tillade os at komme med anbefalinger i retning af bødernes størrelse, men derimod 

mener vi, at man bør se på gældende praksis for, hvornår bøderne uddeles. 

Vi er af den overbevisning, at en grov forseelse eller grove fejl bør straffes. Størrelsen på en sådan bøde 

bør, efter vores mening, afspejle betydningen og relevansen af fejlens størrelse. Vi vil derfor anbefale, at 

man ser bort fra den nuværende praksis, og i stedet fremadrettet fastlægger en praksis som stemmer 

overens med de områder, som offentligheden og branchen anser for vigtige. Når vi nævner begge parter, så 

er det fordi, man efter vores overbevisning bliver nødt til at finde et fælles mål. Det nytter ikke hvis 

branchen, anført af FSR, kæmper for en række områder, som ikke harmonerer med de mål og 

forventninger, som offentligheden stiller. 

Vores holdning til den nuværende praksis er, at sammenhængen mellem overtrædelsens karakter og 

bødens størrelse ikke harmonerer hele vejen gennem systemet. Et eksempel herpå kunne være sag nr. 

153/2013, hvor revisor modtager en bøde på 10 tkr. for en manglende supplerende oplysning omkring 

ledelsesansvar i forbindelse med en overtrædelse af Kildeskatteloven. I sager som denne, hvor 
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kvalitetsstyringssystemet godkendes unde bemærkninger og der i forbindelse med kontrollen ikke findes 

øvrige fejl eller mangler, så finder vi en bøde på 10 tkr. for en enkelt manglende supplerende oplysning for 

høj. Modsat mange af vores kollegaer i branchen, så finder vi til gengæld ikke niveauet for bødernes 

størrelse ved grove overtrædelser for højt. Hvis man som revisor eksempelvis underskriver regnskaber 

gennem en revisionsvirksomhed, som ikke er registreret i ReviReg, så medfører dette, at virksomheden ikke 

er underlagt tilsyn og kontrol, herunder den lovpligtige kvalitetskontrol. Dette er efter vores overbevisning 

en klar omgåelse af systemet, som eksempelvis i sag nr. 28/2014, hvor indklagede revisor modtog en bøde 

på 175 tkr. Uanset at dette måske er væsentlig højere end hvad tilsvarende sager ville blive sanktioneret 

med i andre liberale erhverv, så mener vi ikke, at en sådan bevist overtrædelse af loven skal medføre en 

lavere bøde. 

På lige fod med at revisor kontrollerer sine kunder for, om de overholder gældende lovgivning, så skal 

revisor overholde de forpligtelser, som er forbundet med hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

I forlængelse heraf mener vi ligeledes, at såfremt der er tale om, at fejl fra tidligere kontrolbesøg gentager 

sig, så bør der slås hårdere ned på den pågældende. Som vi har nævnt tidligere i afhandlingen, så er 

revisorer blot mennesker, men et af formålene med kvalitetskontrollen er jo netop, at den skal have en 

opstrammende effekt. Såfremt man ikke retter op på de fejl, som man bliver gjort opmærksom på, er det 

efter vores mening retfærdigt, at man bliver sanktioneret hårdere efterfølgende. 

9.2.3 Kompetencer 

I relation til kompetence området, så vil vi ikke her komme med konkrete forslag til, hvorledes 

problematikkerne forbundet hermed kan forbedres. 

Vi ser helt sikkert en lang række udfordringer i relation til det nuværende system, men FSR har med deres 

seneste tiltag, herunder eksempelvis opkøbet af CaseWare, implementering af netværk for SMV�er og 

opstarten af Kvalitetskorpset allerede taget et skridt på vejen for at forbedre forholdende for disse 

revisorer. 

Fortsætter udviklingen i samme hastighed som de senere år, så tror vi ikke på, at disse tiltag er nok. Sker 

dette er vi af den overbevisning, at fremtidens revision vil blive udført af de store og mellemstore 

revisionsvirksomheder, imens de små virksomheder primært vil koncentrere sig omkring assistance 

erklæringer og anden regnskabsmæssig assistance. Vi tror simpelthen ikke på, at de helt små 

revisionsvirksomheder med tiden kan holde sig ajour med standarder og lovgivning, hvis kravene til revisors 

arbejde fortsat skærpes. 

9.2.4 Metode for gennemførelse 

Vores anbefalinger i henhold til metode for gennemførelse går i flere retninger. For det første så ser vi 

særligt en problematik ved, at virksomhederne kun underlægges kontrol hvert sjette år. Vi er af den 

overbevisning, at kontrollen har en opstrammende effekt. En effekt, som vi i høj grad mener, går tabt med 

et seks år langt tidsinterval. 

Uden at have konkrete eksempel at gå ud fra, så formoder vi, at de virksomheder, som har effektive og 

implementerede systemer til kvalitetsstyring generelt har færre fejl end de virksomheder, der halter på 

dette område. Formålet med kvalitetsstyringssystemet skal jo netop gerne være, at det afspejler sig i færre 

fejl i enkeltsagskontrollen.  
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På baggrund af ovenstående går vores anbefaling således på, at man forkorter tidsintervallet for hvor ofte 

virksomhederne skal underlægges kontrol. Vores forslag går på hvert 3. eller måske hvert 4. år, således at 

man har bedre mulighed for at fange fejlene og rette op på disse i tide. En sådan ændring, skal samtidig 

føre til en opdatering af metoden for udvælgelse af enkeltsager. Vi foreslår, at man gør kontrollen mindre 

firkantet og i stedet tager udgangspunkt i de bagvedliggende kvalitetsstyringssystemer. På baggrund af 

kontrollen heraf, kan man så vælge et antal sager, som kan retfærdiggøres i gennemgangen af 

kvalitetsstyringssystemet. Dette forslag skal på ingen måde ses som en lempelse af kontrollen, tværtimod 

mener vi, at en sådan ændring vil føre til, at kvalitetskontrollen rammer de rigtige steder. Vi ser ingen 

mening i, at man absolut skal udtage et fast antal sager, men ser i stedet flere fordele ved, at kontrollanten 

har mulighed for at tilpasse kontrollen således, at han kan fokusere på det, som giver mest mening i lige 

netop den pågældende virksomhed. Helt konkret forestiller vi os, at udgangspunktet i 

kvalitetsstyringssystemet skal være en del af kontrollen ved hver kontrol, i forhold til resten af kontrollen 

kunne denne opdele fokusområderne, så ikke alle blev udtaget ved hver kontrol. Herudover mener vi, at et 

kontrolbesøg som minimum altid skal have fokus på opfølgning af de områder, som ved seneste kontrol 

udviste væsentlige mangler. Dette begrunder vi i vores tidligere udtalte holdning om, at kontrollen trods 

det faktum, at vi alle kan lave fejl, alt andet lige bør have en opstrammende effekt. Særligt hvis 

tidsintervallet forkortes til tre eller fire år.  

Implementeres ovenstående forslag, skal dette medføre, at et kontrolbesøg vil blive mere håndgribeligt, 

idet et stort og omfangsrigt kontrolbesøg i stedet bliver fordelt over to besøg. Hvorledes fokusområderne 

skal fordeles på de to mindre kontrolbesøg, bør være afledt af offentligheden og branchens fælles mål for 

revisorbranchen, jf. førnævnte kapitel 9.2.3. 

 9.2.5 Ændret erklæringsadfærd 

Nok er den lille malermester ikke ligeså interessant for offentligheden, som en stor børsnoteret 

virksomhed, men vi mener dog stadig, at branchen bør kæmpe for, at ønsket om bedre kvalitet skal gå hele 

vejen ned igennem systemet. 

Med tanke på de seneste års ændrede erklæringsadfærd, vil vi derfor anbefale, at revisors 

assistanceerklæring i et vist omfang implementeres i den offentlige kvalitetskontrol. En assistanceerklæring 

ligger naturligt op til et lavere kvalitetsniveau i kraft af, at revisors handlinger forbundet med afgivelsen 

heraf, er ganske få. Som nævnt tidligere i afhandlingen, vil fravalget uden tvivl føre til, at en stor del af 

revisors regnskabsmæssige assistance ligeledes fravælges. Vores erfaring peger i retning af, at mange af de 

kunder som har �rod� i regnskaberne med eksempelvis ulovlige aktionærlån og manglende 

momsindberetninger er dem, som vælger at nøjes med en assistanceerklæring. På baggrund heraf vil vi 

mene, at man bør sikre sig imod, at dette ikke bliver et smuthul for de virksomhedsejere, som ønsker at 

snyde systemet. 

Vi tror på, at ovenstående til dels kan undgås, såfremt assistanceerklæringerne i et vist omfang bliver 

omfattet af kvalitetskontrollen. Hvorledes erklæringerne skal omfattes vil kræve en dybere undersøgelse og 

det vil vi således ikke komme konkret ind på her. Vi vil dog mene, at de revisorer som udelukkende afgiver 

assistanceerklæringer, som minimum skal omfattes af kontrollen i forhold til de bagvedliggende systemer, 

herunder særligt kvalitetsstyringssystemet. 
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Herudover vil vi slutteligt anbefale, at man følger Ungarns eksempel og gør revision tvungen for 

virksomheder med offentlig gæld af en vis størrelse. Dette uanset at de pågældende virksomheder ligger 

under grænsen for fravalg og dermed kunne have mulighed for at nøjes med en assistanceerklæring. Vi er 

af den overbevisning, at en række virksomheder fravælger revision, fordi de forsøger at skjule forskellige 

lovovertrædelser og vi håber, at dette forslag kunne fange en del af disse gennem tvungen revision. 

9.3 Delkonklusion på underspørgsmål 4 

På baggrund af den i kapitel 9.1 omtalte disharmoni, har vi gennem ovenstående sammenfattet seks 

anbefalinger til hvorledes forbedringer til den nuværende kvalitetskontrol kan opnås. I enkelte af 

forslagene er der reelt blot tale om mindre justeringer, men vi mener dog stadig, at de vil have en vigtig 

effekt samlet set. 

Helt konkret i forhold til opnå en større proportionalitet ved kontrollens gennemførelse, så mener vi, at 

man bør give kontrollens retningslinjer et realitetstjek og herved gøre kontrollen mindre formalistisk. 

Kontrollen i dens nuværende form er meget tjeklistebaseret og Tilsynets redegørelser har flere år i træk 

peget i retning af, at SMP�erne ganske enkelt knækker halsen i forbindelse med, at de skal dokumentere 

hver en vurdering og overvejelse i forbindelse med revisionshandlingerne. Vi mener, at disse 

dokumentationskrav rammer SMP�erne uforholdsmæssigt hårdt, i forhold til den kundesammensætning, 

som typisk forefindes i dette segment. 

I forlængelse heraf mener vi, at man bør forsøge at imødekomme de mange små revisorers ønske, om et 

bedre match mellem kontrollant og den kontrollerede virksomhed. Denne lille justering kræver ingen større 

ressourcer og reelt heller ingen ændringer i forhold til de nuværende retningslinjer, men vil til gengæld 

sende et signal om, at man ønsker at finde en fælles vej. 

Hertil kommer vores forslag omkring ændringen af tidsintervallet fra de nuværende seks år til i stedet kun 

at være hvert 3. eller 4. år. Dette er udelukkende et teoretisk forslag, forstået på den måde, at vi ikke har 

haft mulighed for at lave konkrete beregninger på, om det overhovedet er muligt i forhold til de ressourcer, 

som Tilsynet har, dels i form af arbejdskraft, men selvfølgelig også i forhold til det økonomiske aspekt. 

Fordelen ved forslaget leder os hen til et af vores øvrige forslag, omkring at kontrollen reelt vil blive delt op 

i mindre dele, som vil tage udgangspunkt i kvalitetsstyringssystemet. Kontrollen vil blive mindre 

omfattende og man vil kunne fastholde fokus på problemfyldte områder, således at man mere konkret vil 

have mulighed for at opnå den opstrammende effekt, som optimalt skulle afledes helt automatisk af 

kontrollen. 

Vores økonomiske anbefaling i forhold til prisen for et kontrolbesøg er i højere grad en justering af det 

nuværende system end en decideret anbefaling. Vi ser dog en række fordele i, at man opnår en større 

ensartethed for et kontrolbesøg iblandt nogenlunde ligeværdige virksomheder. Alt andet lige så bør 

niveauet for virksomhedens kvalitet jo kunne afspejles i prisen. Uanset hvad man gør, så vil der altid være 

kritiske røster forbundet med økonomien. Vores forslag er således ikke et forsøg på at gøre det hverken 

dyrere eller billigere, men derimod udelukkende at skabe større ensartethed. 

Den ændrede erklæringsadfærd er et område, hvor vi virkelig ser en voksende problematik. Med den 

nuværende ordning, er vi overbeviste om, at denne vil blive et smuthul fremover, som Staten vil tabe 

mange penge på. For uanset at disse typer virksomheder er mindre relevante for offentligheden, så er det 
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rigtig mange virksomheder, som befinder sig i denne størrelse og tilsammen er de formentlig ikke 

uinteressante rent økonomisk. Som nævnt ovenfor så kræver implementering af assistanceerklæringerne et 

større arbejde, idet de, grundet de få tilknyttede arbejdshandlinger, ikke kan implementeres på lige fod 

med erklæringer med sikkerhed. Vores umiddelbare forslag går på, at revisorer med denne type opgave, 

som minimum skal underlægges kvalitetskontrollen i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Vi er dog klar 

over, at dette alene ikke vil fange de problematikker, som oftest forefindes i forbindelse med regnskaber 

med assistanceerklæringer. Derfor er det kun en vejledende anbefaling, som lyder på, at vi mener, der skal 

gøres noget. 

Helt overordnet set vil vi anbefale branchen, at man finder et fælles fodfæste med repræsentanterne fra 

offentligheden. Vi kan udmærket godt se, at der er sket store ændringer i den senere tid, og vi kan også 

sagtens selv være frustrerede over, at en så stor del af honoraret skal gå fra selve revisionen og i stedet 

bruges på tjeklister og anden formalia. Men vi må samtidig også erkende, at vi alene ikke kan gøre hverken 

til eller fra. Vores anbefaling til branchen er derfor, at man må stå sammen og løfte i flok, og hvis man ikke 

formår dette eller det ikke er muligt at sætte fælles mål med offentligheden, så må branchen accepterer 

dette og finde en løsning i stedet for at fortsætte hykleriet. 
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10 Konklusion 

Formålet med denne afhandling har været at behandle de problemstillinger, som vi mener, giver 

udfordringer for SMP�erne i forbindelse med den lovpligtige kvalitetskontrol. Med inspiration fra de øvrige 

EU-lande og fra danske revisorer fra mindre revisionsvirksomheder, er dette udmundet i en række 

anbefalinger til hvorledes, vi mener disse udfordringer kan håndteres. 

Kvalitetskontrollen i Danmark er overordnet tilrettelagt igennem tre instanser, som hver især har en rolle 

relateret til den lovpligtige kvalitetskontrol. Selve kontrollen udføres af Revisortilsynet, som således er den 

udførende instans i kraft af, at de er ansvarlige for udvælgelse af virksomheder, gennemførelse af selve 

kontrollen, samt for den afsluttende behandling. Såfremt Revisortilsynet finder fejl og mangler, som de 

finder væsentlige, har de mulighed for at videregive sagen til den dømmende instans, i form af 

Revisornævnet. Begge instanser er tilknyttet Erhvervsstyrelsen, der som den ledende instans, udstikker 

retningslinjer, samt sørger for eventuel opfølgning efter behov.  

En gennemgang af den nuværende kontrol har vist, at retningslinjerne er ensartet for alle størrelser af 

revisionsvirksomheder, hvis vi ser bort fra PIE. Med baggrund heri har vi konstateret, at kontrollen giver en 

række udfordringer i forhold til, at dets elementer skal være gældende for både enkeltmandsrevisorer og 

mellemstore virksomheder.  

Særligt de mindre revisorer føler, at den nuværende kontrol rammer dem uforholdsmæssigt hårdt, hvilket 

kommer til udtryk ved, at en del fravælger at give erklæringer med sikkerhed. Undersøgelser peger endda 

på, at den ændrede erklæringsadfærd for nogle virksomheder er blevet en firmastandard. Vi er af den 

overbevisning, at en stigning i assistanceerklæringer vil føre til et fald i branchens kvalitet. Til trods for at 

disse typer virksomheder enkeltstående er mindre relevante for offentligheden, så mener vi, at de samlet 

set udgør en væsentlig faktor, som man ikke bør ignorere.  

Med baggrund i ovennævnte udfordringer har vi gennem vores spørgeskemaundersøgelse indsamlet 

europæisk data, med det formål at hente inspiration til hvordan disse udfordringer kan håndteres. 

Analysen af dataene gav os en række input til hvorledes udfordringerne i den danske kontrol, kan 

håndteres.  

Formålet med vores interviews var at opnå forståelse for, hvorledes danske revisorer oplever den 

nuværende kontrol, herunder særligt i forhold til SMP�erne. Deltagere lagde især vægt på, at kontrollen var 

for formalistisk orienteret � dette ofte udledt af samarbejdsvanskeligheder mellem kontrollant og 

virksomhed.  

Med baggrund i de udfordringer, som den nuværende kvalitetskontrol giver for SMP�erne, har vi qua den 

viden vi har indsamlet, sammenfattet en række anbefalinger til hvorledes disse udfordringer kan håndteres. 

Vores anbefalinger går særligt i retning af at gøre kontrollen mindre formalistisk. Der ligger på nuværende 

tidspunkt en stor udfordring for SMP�erne i form af opfyldelse af de høje dokumentationskrav på 

enkeltsagsniveau. Kontrollens nuværende form medfører urealistiske  krav til dokumentationen i forhold til, 

at SMP�ernes kundekreds primært består af klasse A- og B-virksomheder. Ser man overordnet på 

kontrollen, bør man overveje om kontrollen rammer SMP�erne uforholdsmæssigt hårdt, idet der stilles 
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ensartede krav uanset størrelsen på revisionsvirksomheden og dennes kunder. Vi anbefaler derfor, at man 

giver kontrollens retningslinjer et realitetstjek og i forlængelse heraf tilskynder Tilsynets kontrollanter til at 

undlade at kræve dokumentation blot for dokumentationens skyld. 

I forhold til de seneste års ændrede erklæringsadfærd, så går vores anbefaling i retning af, at 

assistanceerklæringerne, i en vis grad, bør implementeres i den lovpligtige kvalitetskontrol. Dette forslag 

skyldes primært, at enkelte virksomheder allerede har gjort valget af assistanceerklæringer til en 

�firmastandard�, hvorfor vi ser en problematik i forhold til den faldende kvalitet i branchen. Med baggrund 

i at man i halvdelen af respondenternes lande, har implementeret assistanceerklæringerne i den eksterne 

kvalitetskontrol, er vi forhåbningsfulde i forhold til, at dette ligeledes kan ske på en fornuftig måde i den 

danske kontrol. Såfremt ovenstående anbefaling ikke efterleves, da ser vi branchens fremtid, som en noget 

anden end den nuværende. Vi tror, at kun de største revisionsvirksomheder vil afgive erklæringer med 

sikkerhed, mens de små virksomheder vil nøjes med at afgive assistanceerklæringer og udføre anden 

regnskabsmæssig assistance. 

Disse forslag understøttes, i den viden vi har tilegnet os gennem tilblivelsen af afhandlingen, herunder i de 

besvarelser og udtalelser vi har indhentet igennem vores indsamling af data via spørgeskemaundersøgelsen 

og vores interviews. Empirien i form af disse to undersøgelser er således fundet særdeles egnet til at 

undersøge problemformuleringens spørgsmål.  

Retrospektivt kunne vi med fordel have udsendt spørgeskemaet til flere revisionsvirksomheder i hvert land, 

for derved at have fået flere respondenter. Vi valgte primært at holde os til ECOVIS og mener således også, 

at vi har fået en lang række konstruktive og inspirerende besvarelser. Vi lægger i den forbindelse vægt på, 

at en stor del af de besvarelser vi har modtaget, kommer fra lande, som vi normalvis sammenligner os med. 

Vi valgte at interviewe tre revisorer, som med deres holdninger var med til at indkredse problemstillingerne 

ved den nuværende kontrol, samt inspirere os til hvorledes de mente, at disse kunne håndteres bedre. 

Retrospektivt kunne vi med fordel have udvidet antallet af interviewdeltagere, med det formål at indsamle 

en større empiri på dette område. I forlængelse af de nuværende interview, kunne man således have 

interviewet repræsentanter fra FSR eller Tilsynet/Styrelsen med henblik på at få deres perspektiv. 

Trods ovenstående begrænsninger i empirien, så vurderes afhandlingen at have opfyldt sit formål, omkring 

at afdække de udfordringer, som er forbundet med den nuværende kvalitetskontrol, samt at fremkomme 

med anbefalinger til hvorledes disse kan håndteres fremover. 

  



93 
 

11 Kildehenvisninger 

11.1 Bøger  

Andersen, Ib, (2013), Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, Forlaget Samfundslitteratur, ISBN 978-87-593-

1650-4 

Boolsen, Merete Watt, (2008), Spørgeskemaundersøgelser fra konstruktion af spørgsmål til analyse af 

svarene, 1. udgave/1. oplag, Hans Reitzels Forlag, ISBN 978-87-412-5143-1 

Füchsel, Kim; Gath, Peter; Langsted, Lars Bo; Skovby, Jens, (2010), Revisor regulering & rapportering, 2. 

udgave/1. oplag, Forlaget Thomson Reuters Professional A/S, ISBN 978-87-619-2655-5 

Johansen, Thomas Riise; Lunden, Martin; Harloff-Helleberg, Mikkel; Davidsen, Christina; Laursen, Peter 

Birkholm, (2011), Danske Perspektiver på revisorer og revision, 1. udgave/1. oplag, Forlaget Karnov Group 

Denmark A/S, ISBN 978-87-619-3018-7 

 

11.2 Artikler 

11.2.1 FSR � Danske revisorer 

24. januar 2014, Enkeltmandsvirksomheder giver bud på de største kvalitetsudfordringer, Faglig Nyhed  

28. august 2014, Foreløbigt resultat af kvalitetskontrollen 2013 viser gode takter � færre indbringelser for 

Revisornævn og færre �sjuskefejl�, Faglig nyhed 

27. juni 2014, FSR � danske revisorer etablerer kvalitetskorps, Faglig nyhed 

14. november 2014, Klar forbedring af kvaliteten i revisionsvirksomhederne, Nyhed 

14. november 2014, Revisortilsynets Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 er blevet 

offentliggjort i dag, Faglig nyhed 

19. november 2014, Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 viser samme fejltyper som 

tidligere års redegørelser, Faglig nyhed 

4. september 2014, Assistanceerklæringer vinder frem � fra undersøgelsen af de lidt under 700.000 årlige 

erklæringer, Faglig nyhed 

29. juli 2014, Husk den årlige og løbende overvågning (efterfølgende intern kontrol), Faglig nyhed 

4. april 2014, Hvilke faktorer bidrager til revisors kvalitet?, Faglig nyhed 

4. juli 2014, Revisortilsynets retningslinjer for 2014, Faglig nyhed 

30. oktober 2014, Status - Revisornævnskendelser 2013, Faglig nyhed 

11. december 2013, Udspil fra FSR � danske revisorer om styrket kvalitet i revisorbranchen, Faglig nyhed 



94 
 

27. januar 2015, Advokaters klientkonti � Bøde i Advokatnævn (og i Revisor-nævn til sammenligning), Faglig 

nyhed 

15. december 2014, Skærpet kurs overfor brodne kar i revisorbranchen, Pressemeddelelse 

9. september 2014, Kontrolskruen er gået over gevind, Pressemeddelelse 

Jepsen, Charlotte, 14. november 2014, Revisortilsynets redegørelse: Færre revisionsvirksomheder i nævnet, 

Ugens kommentar 

Jepsen, Charlotte, 28. november 2014, Ønske: Balanceret kvalitetskontrol til rimelige omkostninger, Ugens 

kommentar 

11.2.2 Øvrige 

Pang, Jason, 21. juli 2014, Implementing the International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1): 

Challenges, Solutions and Benefits, IFAC Audit & Assurance 

Gunn, James og Hamilton, Al, oktober 2012, Applying ISQC 1 proportionately with the nature and size of a 

firm, IAASB Staff questions and answers, IFAC 

Lassen, Laurits Harmer, oktober 2014, Revisionsformand vil luge ud blandt de sorte får, business.dk 

rådgivning 

Seehausen, Jesper, 7. august 2014, Revisortilsynets kvalitetskontrol � ændringer på vej, Advokatavisen  

Seehausen, Jesper, 20. januar 2014, Ophør af godkendelse som statsautoriseret (eller registreret) revisor � 

bortfald samt fratagelse og frakendelse,  http://www.slideshare.net/jseehaus/ophr-af-godkendelse-som-

statsautoriseret-eller-registreret-revisor-bortfald-samt-fratagelse-og-

frakendelse?utm_source=slideshow02&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow_loggedou

t  

Elm-Larsen, Rolf, 18. september 2014, Revisor fornægter revisionog ønsker at at blive en anden person, 

http://auditdeconstruction.blogspot.dk/2014/09/revisor-forngter-revision-og-nsker-at.html 

Elm-Larsen, Rolf, 30. januar 2014, Ristet revisor, http://auditdeconstruction.blogspot.dk/2014/01/ristet-

revisor.html 

 

11.3 Publikationer 

11.3.1 Publikationer fra FSR � Danske Revisorer 

Jensen, Tom Vile; Lau, Anders; Baadsgaard, Thomas, Ulovlige lån i danske selskaber � Analyse af 2013 

regnskaberne, ISSN-NR 2245-7534 

Johansen, Thomas Riise og Kiertzner, Lars, August 2014, Analyse af revisorerklæringer, CBS Copenhagen 

Business School Handelshøjskolen og FSR � Danske revisorer 

Styrket kvalitet i revisorbranchen *17 forslag til bedre kvalitet, Synlig kvalitet 

http://www.slideshare.net/jseehaus/ophr-af-godkendelse-som-
http://auditdeconstruction.blogspot.dk/2014/09/revisor-forngter-revision-og-nsker-at.html
http://auditdeconstruction.blogspot.dk/2014/01/ristet-


95 
 

11.3.2 Øvrige 

IFAC, International Federation of Accountants, juli 2011, Tips for Cost- Effective ISQC 1 Application, Smal 

and Medium Practices Committee 

Morten Bothmann, 2011, RRV afhandling, Årsager til frivillig afmelding fra ReviReg 

 

11.4 Bekendtgørelser, retningslinjer og redegørelser 

24. oktober 2011, Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010, Revisortilsynet 

1. marts 2013, Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011, Revisortilsynet 

6. december 2013, Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2012, Revisortilsynet 

14. november 2014, Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013, Revisortilsynet 

Erhvervs og Vækstministeriet, Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed 

Revisorkommissionen, oktober 2006, Revisorlovgivning � i internationalt perspektiv, beretning 1478 

Økonomi og Erhvervsministeriet, 1. udgave/1. oplag, ISBN 87-7862-236-0 

ISQC 1 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver 

med sikkerhed samt beslægtede opgaver, april 2009, ISBN: 978-1-934779-97-2 (ISQC1) 

ISA 220 Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber, april 2009, ISBN: 978-1-934779-97-2 (ISA 220)  

Revisortilsynets retningslinjer 2014, af 4. juli 2014, (http://revisortilsynet.dk/retningslinjer): 

- Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 

- Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 

- Udvælgelse af kvalitetskontrollant til den konkrete kvalitetskontrol 

- Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 

- Kvalitetskontrollantens pligter forud for kontrollen 

- Revisortilsynets behandling af sagerne  

- Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-PIE revisionsvirksomheder 

  



96 
 

Bilag til Revisortilsynets retningslinjer 2014, af 4. juli 2014, (http://revisortilsynet.dk/retningslinjer):   

- Bilagsoversigt 

- Skema A-C 

- Bilag 1 Indsamling af oplysninger om revisionsvirksomheden 

- Bilag 2-3 Gennemgang af kvalitetsstyringssystem og overvågning 

- Bilag 4 Gennemgang af konkret revisionsopgave 

- Bilag 4C 7-10 PIE tillæg revisionsprotokollat 

- Bilag 5 Gennemgang af konkret reviewopgave og udvidet gennemgang 

- Bilag 6 Gennemgang af efteruddannelse 

- Bilag 7-16 Erklæringer, vejledninger m.v. 

- Bilag 17-18 Tro og love-erklæring og kompetenceskema 

 

11.5 Kendelser 

Disciplinærnævnets kendelse af 25. april 2006, sag nr. 26-2005-R 

Disciplinærnævnets kendelse af 14. november 1990, sag nr. 1988-43.225-01 

Revisornævnets kendelse af 4. juli 2014, sag nr. 147/2013  

Revisornævnets kendelse af 4. juli 2014, sag nr. 148/2013  

Revisornævnets kendelse af 1. juli 2014, sag nr. 142/2013 

Revisornævnets kendelse af 1. juli 2014, sag nr. 143/2013 

Revisornævnets kendelse af 28. maj 2014, sag nr. 115/2013 

Revisornævnets kendelse af 28. maj 2014, sag nr. 117/2013 

Revisornævnets kendelse af 5. maj 2014, sag nr. 172/2013 

Revisornævnets kendelse af 18. juli 2014, sag nr. 17/2013 

Revisornævnets kendelse af 15. oktober 2014, sag nr. 28/2014 

Revisornævnets kendelse af 1. september 2014, sag nr. 153/2013 

Revisornævnets kendelse af 15. oktober 2014, sag nr. 8/2014 

Advokatnævnets kendelse af 31. oktober 2014, sag nr. 2013 � 3690/TRO 



97 
 

11.6 Love 

Lov 2008-06-17 nr. 468 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven) 

LBKG 2014-07-04 nr. 871 straffeloven 

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber 

og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse 

af Rådets direktiv 84/253/EØF, L157/87 (Direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006) 

 

11.7 Hjemmesider 

Revisortilsynet - http://revisortilsynet.dk  

Erhvervsstyrelsen - http://erhvervsstyrelsen.dk  

Revisornævnet - http://erhvervsstyrelsen.dk/revisiornaevnet_1  

Revisorkommissionen - http://erhvervsstyrelsen.dk/revisorkommissionen  

FSR � http://fsr.dk  

Spørgeskemaundersøgelser � http://surveyact.com  

ECOVIS � http://ecovis.com   

  

http://revisortilsynet.dk
http://erhvervsstyrelsen.dk
http://erhvervsstyrelsen.dk/revisiornaevnet_1
http://erhvervsstyrelsen.dk/revisorkommissionen
http://fsr.dk
http://surveyact.com
http://ecovis.com


98 
 

12 Bilag 

12.1 Spørgeskemaundersøgelse 

12.1.1 BILAG 1 - Indledende mail 

(Udsendt pr. mail d. 14. august 2014) 
 
Dear ECOVIS colleagues 
  
We have had a talk with Kurt Bülow, who said that you might help us with at few answers. 
  
We work at ECOVIS Danmark at the Ringsted office and just started the last semester of our education, 
which implies that we a going to write our thesis. 
The topic for this is Quality Control of Audit firms and Auditors in Denmark, including the possibilities for 
this control to be optimized. 
  
For this purpose we would like to ask for your help, as we also want to give an overview how the Quality 
Control are organized in different countries within the EU. 
  
Initially, we simply ask you to answer two minor issues. During the autumn we hope that we are aloud to 
submit a follow-up questionnaire to you. 
  

1.       Please define the limits of mandatory audit? 
2.       How does the quality control works in your country? E.g. 

a)      How often is the control performed? 
b)      Are audit firms with PIE-clients controlled more often than firms with non-PIE? 
c)       By whom is the control performed? 

  
We hope that you will help us by spending a few minutes to answer these questions. 
  
Kind regards 
  
Helle Kaastrup & Christina Bundgaard Sørensen 
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12.1.2 BILAG 2 - Udsendelse spørgeskema 

(Udsendt pr. mail d. 10. oktober 2014) 

Dear ECOVIS colleagues. 

 As a follow up to our previous mail, we hereby provide a questionnaire for our thesis. 

 It will take approximately 5-7 minutes to fill in the questionnaire and your participation in the survey is 

highly valuable to us. Most of the questions are multiple choice, so you will just have to click. 

You will find the questionnaire by clicking on the link below: 

http://www.surveyact.com/s/Hch66zw3sed47PGY 
  

If possible, please answar the questionnaire by Friday the 24th of October 2014. Thank you very much in 

advance. 

Kind regards 

 Helle Kaastrup & Christina Bundgaard Sørensen 

  

http://www.surveyact.com/s/Hch66zw3sed47PGY
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12.1.3 BILAG 3 - Spørgeskema rykker 

(Udsendt pr. mail d. 24. oktober 2014) 

Dear XX. 

I�m very sorry to disturb you again. 

You were so kind to take time to answer the questions in our previous mail. We would very much 

appreciate having your answers in our questionnaire as well. 

I�m perfectly aware that you are probably busy, but your answer is very import to us, since we have only 

received three answers in total. Our thesis is based on the questionnaire, so without more answers, we will 

have to start all over again. 

If you cannot find time, perhaps you can find one of your employees to answer the questionnaire for you. 

The link to the questionnaire is                         http://www.surveyact.com/s/Hch66zw3sed47PGY 

We hope that you can find the time to help us. Have a nice weekend J 

 Kind regards 

 Christina Bundgaard Sørensen 

  

http://www.surveyact.com/s/Hch66zw3sed47PGY
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12.1.4 BILAG 4 - Spørgeskema  

(P1-Q1) Please state the audit exemption thresholds of mandatory audit inyour country: (If you�ve 
already answered this in our initial email,please disregard this question) 

    (Count) (Percent) 

Comment    9 100.00% 

Total Answered Question:9 
Total Skipped Question:1 

(P1-Q2) For further analysis we need to know the definition of PIE (PublicInterest Entity) in your 
country and how you view this definition. 

    (Count) (Percent) 

Anyone Read   10 100.00% 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q3) Please describe how a PIE is defined in your country: 

    (Count) (Percent) 

Comment    10 100.00% 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q4) How do you view the definition of PIE in your country? 

    (Count) (Percent) 

As a result of the definition in 
my country, a number of 
entities, which in my view 
should not be considered as 
PIEs, are considered as such. 

  1 10.00% 

The definition is appropriate.   9 90.00% 

The definition in my country 
excludes a number of entities 
that I would consider as public 
interest entities. 

  0 0.00% 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 
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(P1-Q5) The following covers various areas of the external quality inspection. We are particularly 
interested in information about how the selection process for the external quality inspection is 
and how the inspection is structured. 

    (Count) (Percent) 

Anyone Read   10 100.00% 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q6) How often is an Audit firm selected for external qualityinspection? 

 Every 
year 

Every 2. 
year 

Every 3. 
year 

Every 4. 
year 

Every 5. 
year 

Every 6. 
year 

Less 
often 

Never Count 

Audit firm with PIE 
clients 

30.00
% (3) 

10.00
% (1) 

50.00

% (5) 
10.00
% (1) 

0.00% 
(0) 

0.00% 
(0) 

0.00
% (0) 

0.00
% (0) 

10 

Audit firm with no PIE 
clients 

10.00
% (1) 

0.00% 
(0) 

0.00% 
(0) 

20.00
% (2) 

30.00
% (3) 

40.00
% (4) 

0.00
% (0) 

0.00
% (0) 

10 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q7) Which engagements are subject to the external quality inspection? 

 Yes No Count 

Mandatory audits 100.00

% (10) 
0.00% 

(0) 
10 

Voluntary audits 
66.67% 

(6) 
33.33% 

(3) 
9 

Assurance engagements on historical financial information, such as 
review 

75.00% 
(6) 

25.00% 
(2) 

8 

Other assurance engagements 
75.00% 

(6) 
25.00% 

(2) 
8 

Compilation engagements or agreedupon procedures 
62.50% 

(5) 
37.50% 

(3) 
8 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q8) External quality inspection 

 A 
governmen

t body 

An 
independent 

body 

A 
professional 

body 

Other Count 
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Who is responsible for the external 
inspection? (Audit firms with PIE clients) 

60.00% 

(6) 
10.00% 

(1) 
30.00% 

(3) 
0.00% 

(0) 
10 

Who is responsible for the external 
inspection? (Audit firms with only non PIE 
clients) 

50.00% 
(5) 

10.00% 
(1) 

40.00% 
(4) 

0.00% 
(0) 

10 

Who performs the external inspection? (Audit 
firms with PIE clients) 

50.00% 
(5) 

20.00% 
(2) 

30.00% 
(3) 

0.00% 
(0) 

10 

Who performs the external inspection? (Audit 
firms with only non PIE clients) 

30.00% 
(3) 

20.00% 
(2) 

50.00% 
(5) 

0.00% 
(0) 

10 

To whom shall the quality inspector report? 
(Audit firms with PIE clients) 

60.00% 

(6) 
0.00% (0) 

40.00% 
(4) 

0.00% 
(0) 

10 

To whom shall the quality inspector report? 
(Audit firms with only non PIE clients) 

40.00% 
(4) 

20.00% 
(2) 

40.00% 
(4) 

0.00% 
(0) 

10 

Other (please specify)  1 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q9) To what extent does the external quality inspection focus on: 

 To a large 
extent 

To some 
extent 

To a lesser 
extent 

Not at all Dont know Count 

System of Quality Control (ISQC1) 
60.00% 

(6) 
40.00% 

(4) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
10 

Internal monitoring process 
60.00% 

(6) 
30.00% 

(3) 
10.00% 

(1) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
10 

Independence 
70.00% 

(7) 
30.00% 

(3) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
10 

Planning 
50.00% 

(5) 
50.00% 

(5) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
10 

Sufficiency of audit procedures 
70.00% 

(7) 
30.00% 

(3) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
10 

Auditors report 
50.00% 

(5) 
50.00% 

(5) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
10 

Documentation 80.00% 

(8) 
20.00% 

(2) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
10 

Going Concern 
60.00% 

(6) 
40.00% 

(4) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
10 
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Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q10) To what extent are deficiencies within the following areas identified in the external 
quality inspection: 

 To a large 
extent 

To some 
extent 

To a lesser 
extent 

Not at all Dont know Count 

System of Quality Control (ISQC1) 
30.00% 

(3) 
50.00% 

(5) 
0.00% 

(0) 
10.00% 

(1) 
10.00% 

(1) 
10 

Internal monitoring process 
30.00% 

(3) 
50.00% 

(5) 
0.00% 

(0) 
10.00% 

(1) 
10.00% 

(1) 
10 

Independence 
33.33% 

(3) 
11.11% 

(1) 
33.33% 

(3) 
11.11% 

(1) 
11.11% 

(1) 
9 

Planning 
20.00% 

(2) 
40.00% 

(4) 
20.00% 

(2) 
10.00% 

(1) 
10.00% 

(1) 
10 

Sufficiency of audit procedures 
30.00% 

(3) 
20.00% 

(2) 
40.00% 

(4) 
0.00% 

(0) 
10.00% 

(1) 
10 

Auditors report 
30.00% 

(3) 
30.00% 

(3) 
20.00% 

(2) 
10.00% 

(1) 
10.00% 

(1) 
10 

Documentation 
30.00% 

(3) 
30.00% 

(3) 
30.00% 

(3) 
0.00% 

(0) 
10.00% 

(1) 
10 

Going Concern 
30.00% 

(3) 
50.00% 

(5) 
0.00% 

(0) 
10.00% 

(1) 
10.00% 

(1) 
10 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q11) We are trying to gather information about the link between various focus areas and the 
most common sanction for these areas. 

    (Count) (Percent) 

Anyone Read   10 100.00% 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q12) If identified deficiencies within the following areas leads to remarks/sanctions, please 
mark what kind of sanction(s) is likely to be used? 

 Warning Fine Warning 
and a 

renewed 
control 

Warning 
and a fine 

Withdrawal 
of approval 

No 
sanctions 

Cou
nt 
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System of Quality Control 
(ISQC1) 

33.33% 
(3) 

0.00% 
(0) 

66.67% 

(6) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
9 

Internal monitoring process 
55.56% 

(5) 
0.00% 

(0) 
44.44% 

(4) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
9 

Independence 
40.00% 

(4) 
0.00% 

(0) 
30.00% 

(3) 
20.00% 

(2) 
10.00% 

(1) 
0.00% 

(0) 
1
0 

Planning 
66.67% 

(6) 
0.00% 

(0) 
33.33% 

(3) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
9 

Sufficiency of audit procedures 
50.00% 

(5) 
0.00% 

(0) 
30.00% 

(3) 
10.00% 

(1) 
10.00% 

(1) 
0.00% 

(0) 
1
0 

Auditors report 
50.00% 

(5) 
0.00% 

(0) 
30.00% 

(3) 
10.00% 

(1) 
10.00% 

(1) 
0.00% 

(0) 
1
0 

Documentation 
40.00% 

(4) 
0.00% 

(0) 
40.00% 

(4) 
10.00% 

(1) 
10.00% 

(1) 
0.00% 

(0) 
1
0 

Going Concern 
55.56% 

(5) 
0.00% 

(0) 
44.44% 

(4) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
9 

In your view, do you consider one or several of the above mentioned areas to be less fair or 
perhaps often sanctioned wrongly? If so, how do you think the area should be sanctioned?  

1 

Total Answered Question:8 
Total Skipped Question:2 

(P1-Q13) How does it affect the frequency of inspections, if an audit firm/auditor has been 
sanctioned previously? 

 Shorter time 
interval between 

inspections 

No effect Count 

Sanctioned by warning 50.00% (4) 50.00% (4) 8 

Sanctioned by warning and a renewed control 77.78% (7) 22.22% (2) 9 

Sanctioned with a fine 75.00% (6) 25.00% (2) 8 

Sanctioned by warning and a fine 75.00% (6) 25.00% (2) 8 

Total Answered Question:9 
Total Skipped Question:1 

(P1-Q14) In this section, we seek to gather information on the costs/resources spent on external 
quality inspection. 

    (Count) (Percent) 



106 
 

Anyone Read   10 100.00% 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q15) What is the basis for the price of an external quality inspection set (i.e. how is the price 
calculated)? 

    (Count) (Percent) 

A fixed amount regardless of the number of auditors and/or the 
number of examined cases 

  1 
10.00

% 

By a specified hourly rate   3 
30.00

% 

An amount based on the number of examined cases   1 
10.00

% 

Other ways (please specify)   5 
50.00

% 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q16) Based on your best estimate or knowledge, what would be the typical price for an 
external quality inspection (classified by the size of the audit firm): 

 0 - 10,000 � 10,000 - 
20,000 � 

20,000 - 
50,000 � 

50,000 - 
100,000 � 

100,000 � 
+ 

Don't know Count 

1 approved accountant 
66.67% 

(4) 
0.00% 

(0) 
16.67% 

(1) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
16.67% 

(1) 
6 

2-10 approved accountants 
50.00% 

(3) 
16.67% 

(1) 
16.67% 

(1) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
16.67% 

(1) 
6 

11-30 approved accountants 
20.00% 

(1) 
20.00% 

(1) 
20.00% 

(1) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
40.00% 

(2) 
5 

30+ approved accountants 
33.33% 

(2) 
0.00% 

(0) 
33.33% 

(2) 
0.00% 

(0) 
0.00% 

(0) 
33.33% 

(2) 
6 

Total Answered Question:8 
Total Skipped Question:2 

(P1-Q17) Who bears the costs of external quality inspections? 

    (Count) (Percent) 

The audit firm under inspection   4 40.00% 

The audit inspection body   0 0.00% 
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The costs are covered as part of a general fee for registration (e.g. 

in the national register of auditors) 
  5 50.00% 

Other (please specify)    1 10.00% 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q18) We have prepared a number of cases based on decisions that has been published in the 
Danish disciplinary system. 

    (Count) (Percent) 

Anyone Read   10 100.00% 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q19) Based on your best judgement, how serious would the case be considered in you 
country? (1 = Not at all serious, no sanctions are likely � 5 = Serious, the most strict sanction is 
likely to apply) 

 [1] [2] [3] [4] [5] Average 
Rating 

Count 

Case 1 - Failure to cooperate 

with the quality inspectors, 

including provision of false 

information. The System of 

Quality Control is not adapted 

to the company and is not used 

fully including a lack of 

planning and documentation. 

0.00% 

(0) 

0.00% 

(0) 

30.00% 

(3) 

30.00% 

(3) 

40.00% 

(4) 
4.10 10 

Case 2 - The System of Quality 
Control is not used fully and there 
is not conducted internal 
monitoring proces. 

0.00% 
(0) 

0.00% 
(0) 

50.00% 
(5) 

40.00% 
(4) 

10.00% 
(1) 

3.60 10 

Case 3 - The auditor has not made 
adequate audit planning and 
documentation in selected cases. 

0.00% 
(0) 

0.00% 
(0) 

80.00% 
(8) 

20.00% 
(2) 

0.00% 
(0) 

3.20 10 

Case 4 - Missing emphasis of 
matter paragraph. 

0.00% 
(0) 

30.00
% (3) 

30.00% 
(3) 

40.00% 
(4) 

0.00% 
(0) 

3.10 10 

Case 5 - Inadequate 
documentation of the auditor�s 
going concern considerations. 

0.00% 
(0) 

10.00
% (1) 

40.00% 
(4) 

40.00% 
(4) 

10.00% 
(1) 

3.50 10 

Case 6 - Lack of qualified opinion 0.00% 0.00% 40.00% 50.00% 10.00% 3.70 10 
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about going concern. (0) (0) (4) (5) (1) 

Case 7 - Inadequate audit of the 
contract work in progress. The 
auditor has not verified the value 
of the contract work in progress, 
but solely based the audit on the 
information from management. 

0.00% 
(0) 

10.00
% (1) 

50.00% 
(5) 

40.00% 
(4) 

0.00% 
(0) 

3.30 10 

Case 8 - Violation of 

independence regulation. The 

auditor has on several occasions 

issued audit opinions on the 

annual reports of companies, in 

which the auditor was also 

employed as a general manager. 

The individual auditor has also 

failed to state the audit firm 

with which the auditor is 

affiliated. 

0.00% 

(0) 

0.00% 

(0) 

30.00% 

(3) 

30.00% 

(3) 

40.00% 

(4) 
4.10 10 

Case 9 - Violation of professional 
secrecy when submitting the 
auditor�s report. 

10.00
% (1) 

0.00% 
(0) 

40.00% 
(4) 

20.00% 
(2) 

30.00% 
(3) 

3.60 10 

Case 10 - Missing disclosure of 
notes to the Annual Report. 

0.00% 
(0) 

20.00
% (2) 

60.00% 
(6) 

20.00% 
(2) 

0.00% 
(0) 

3.00 10 

Case 11 - Missing disclosure of 
accounting policies. 

0.00% 
(0) 

40.00
% (4) 

50.00% 
(5) 

10.00% 
(1) 

0.00% 
(0) 

2.70 10 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q20) Same cases as above in Q19. If sanctioned by fine, what would you assume that the size 
of the fine would be? (�) 

    (Count) (Percent) 

Case 1 - Failure to cooperate with the quality inspectors, including 

provision of false information. The System of Quality Control is 

not adapted to the company and is not used fully including a lack 

of planning and documentation. 

  5 
100.00

% 

Case 2 - The System of Quality Control is not used fully and there 

is not conducted internal monitoring proces.  

  5 
100.00

% 

Case 3 - The auditor has not made adequate audit planning and 

documentation in selected cases.  

  5 
100.00

% 

Case 4 - Missing emphasis of matter paragraph.   5 100.00
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% 

Case 5 - Inadequate documentation of the auditor�s going concern 

considerations. 

  5 
100.00

% 

Case 6 - Lack of qualified opinion about going concern.    5 
100.00

% 

Case 7 - Inadequate audit of the contract work in progress. The 

auditor has not verified the value of the contract work in progress, 

but solely based the audit on the information from management.  

  5 
100.00

% 

Case 8 - Violation of independence regulation. The auditor has on 

several occasions issued audit opinions on the annual reports of 

companies, in which the auditor was also employed as a general 

manager. The individual auditor has also failed to state the audit 

firm with which the auditor is affiliated. 

  5 
100.00

% 

Case 9 - Violation of professional secrecy when submitting the 

auditor�s report.  

  5 
100.00

% 

Case 10 - Missing disclosure of notes to the Annual Report.   5 
100.00

% 

Case 11 - Missing disclosure of accounting policies.   5 
100.00

% 

Total Answered Question:5 
Total Skipped Question:5 

(P1-Q21) To what extent do you agree with the statements below? (1 = strongly disagree � 5 = 
strongly agree) 

 [1] [2] [3] [4] [5] Average 
Rating 

Count 

The external quality 

inspection should be 

simplified for small and 

mediumsized audit firms. 

0.00% 

(0) 
10.00% 

(1) 
20.00% 

(2) 
10.00% 

(1) 
60.00% 

(6) 
4.20 10 

The external quality inspection 
of small and mediumsized 
audit firms should be more 
frequent. 

10.00
% (1) 

20.00% 
(2) 

50.00% 
(5) 

10.00% 
(1) 

10.00% 
(1) 

2.90 10 

The price for the external 
quality inspection is too high. 

20.00
% (2) 

20.00% 
(2) 

30.00% 
(3) 

10.00% 
(1) 

20.00% 
(2) 

2.90 10 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 
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(P1-Q22) Please describe briefly the advantages and disadvantages of the current external quality 
inspection in your country, including any suggestions on how you think the system can be 
improved. 

    (Count) (Percent) 

Comment    9 100.00% 

Total Answered Question:9 
Total Skipped Question:1 

(P1-Q23) Please indicate your: 

Gender (Count) (Percent) 

Male   7 70.00% 

Female   3 30.00% 

Age (Count) (Percent) 

18-24   0 0.00% 

25-34   0 0.00% 

35-44   5 50.00% 

45-54   3 30.00% 

55-64   2 20.00% 

65+   0 0.00% 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q24) Please choose your country: 

    (Count) (Percent) 

Austria   0 0.00% 

Belgium   0 0.00% 

Bulgaria   0 0.00% 

Croatia   0 0.00% 

Cyprus   1 10.00% 

Czech Republic   0 0.00% 

Estonia   0 0.00% 
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Finland   0 0.00% 

France   0 0.00% 

Germany   1 10.00% 

Greece   0 0.00% 

Hungary   1 10.00% 

Ireland   0 0.00% 

Italy   0 0.00% 

Latvia   0 0.00% 

Liechenstein   0 0.00% 

Lithuania   0 0.00% 

Luxembourg   0 0.00% 

Malta   1 10.00% 

Netherlands   1 10.00% 

Poland   0 0.00% 

Portugal   0 0.00% 

Republic of Macedonia   0 0.00% 

Romania   1 10.00% 

Serbia   0 0.00% 

Slovak Republic   0 0.00% 

Slovenia   0 0.00% 

Spain   0 0.00% 

Sweden   1 10.00% 

Switzerland   1 10.00% 

Ukraine   0 0.00% 

United Kingdom   1 10.00% 

Other (please specify)    1 10.00% 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 

(P1-Q25) Please indicate which of the following categories that describes your position best: 
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    (Count) (Percent) 

Partner   8 80.00% 

Certified auditor, but not partner   2 20.00% 

Auditor with responsibility for one or several employees as 
part of audit engagements (for example, supervisor, manager 
or senior manager) 

  0 0.00% 

Auditor without responsibility for other employees   0 0.00% 

Other (please specify)    0 0.00% 

Total Answered Question:10 
Total Skipped Question:0 
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12.2 Interviews 

12.2.1 BILAG 5 - Interview Kim Bay 

Interview med Registreret revisor Kim Bay, fra Bay�s Revisionskontor den 28. november 2014  

Registreret siden 1993 

Eget kontor siden 1997 

Hvordan oplever du den nuværende kvalitetskontrol? Er den fair? 

Nej, jeg syntes at kvalitetskontrollen går for meget op i at tilfredsstille Tilsynet, som vil give revisorerne 

nogle over næsen fordi der er små fejl. Jeg syntes det skulle være mere retningsgivende for revisorerne, og 

at man kom i stedet med nogle tiltag der kunne hjælpe revisorer. Nu frygter alle kvalitetskontrollen fordi vi 

laver alle sammen fejl, jeg syntes det er fair nok at graverende fejl skal straffes, men nogle af de ting de 

straffer for, det syntes jeg er latterligt.  

Hvad kunne det være?  

Jeg har lige været på kursus sammen med 90 andre revisorer og der var en revisor, han var kun sig selv, han 

fik en påtale om at der ikke lå et stykke papir på, at han havde omtalt hvidvaskningsreglerne overfor sig 

selv.  

Hvordan har du oplevet udviklingen af kvalitetskontrollen siden du startede? 

Jeg syntes at det er blevet en hetz mod revisorerne, jeg syntes det er helt fint at vi har kvalitetskontrollen 

og at vi for taget de brodne kar ud af branchen. Den første kvalitetskontrol jeg havde, var helt anderledes, 

begge kontrollanter jeg har haft har været søde og rare. Men den første var mere �at sådan er det jo til 

dagligt og det kan jeg godt se�, hvor den anden her var det mere kommafejl og sådan nogle ting. Der syntes 

jeg virkelig, at vi er nået en skrue uden ende. Det er en stående joke, at det er ikke et spørgsmål om man får 

en bøde, men hvornår man får en bøde og hvor stor den er. 

Kan du huske hvornår du havde din første kvalitetskontrol? 

Ja det havde jeg i 2006 tror jeg eller 2007, men de kom til at kvaje sig, da de indberettede fik de trykket et 

år forkert, så jeg er hoppet en periode over.  

Den anden i 2014 var kontrollanten sød og rar og vi sad og drøftede tingene, men jeg kan jo så se, at da vi 

får indstillingen da har vi en praksis i vores regnskabspraksis hvor der står andre indtægter, og det må ikke 

stå der hvis der ikke er andre indtægter. Og jeg syntes at det er sådan nogle små linjer, jeg kan godt forstå 

at man ikke skal have varelager med, hvis der ikke er et varelager. Men vi har en resultatopgørelse hvor 

man stiller op og jeg ved godt det er meget standart hvor der står ekstraordinære omkostninger, og jeg ved 

godt at der ikke er noget der hedder ekstraordinær, men man har den stående fordi, hvis der er en 

ekstraordinær post så er det det her. Men hvis det ikke er i regnskabet må det ikke stå der og det fik jeg en 

påtale for. 
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Hvad er din egen erfaring med kvalitetskontrollen? Hvor mange besøg? Gode/dårlige erfaringer? 

Ensartethed i dine kontroller? 

To besøg 

Og med kvalitetsstyringen? Tjeklister � er det okay/for meget/for lidt? 

Da jeg sad og så han udfyldte de her skemaer, så var der 30 sider til hvert selskab, hvilket er helt vild når 

han starter med at sige at jeres medarbejderhåndbøger, kvalitetssikring, kontrol, dokumentation � alt er 

fint det er et smaddergodt system og så videre. Men alligevel skulle han side på hvert enkelt selskab og 

krydse af, jeg ved godt, at på nogle af de mindre selskaber kom han om til de sidste tjeklister der så var 

irrelevante. Men det er virkelig mange ting de skal igennem, i stedet for man er gået ind og har taget nogle 

områder og sige, at vi kontrollere materielle anlægsaktiver, ligesom at man selv udvælger i revision, at de 

også udvælger. Jeg ved godt de har nogle hovedområder de kigger, men det er for omfattende.  

Jeg syntes at når man nu på de første tre selskaber har set, at man har dokumentation i orden på ejerskab 

eller protokoller, eller lignende. Så ville vi alm. revisorer sige at sandsynligheden var høj for at den 4 og 5 

også er rigtig.   

Hvordan ser du udviklingen fremadrettet? 

Det bliver et problem for vi vil se flere og flere revisorer der stopper, og jeg har en fornemmelse af, at om 

20-25 år eksisterer der ikke kontorer på vores størrelse mere. Det vil kun være de 5 store der laver revision. 

Sådan tror jeg udviklingen bliver, at alt revision bliver taget fra de mindre virksomheder, jeg tror også 

grænserne bliver sat op, jeg tror omsætningen kommer til at hedde 10 mio. EUR  på  et givent tidspunkt. Så 

jeg tror at fremtiden den bliver at vi har de store, og så bliver det et korps af jurister som Cand. Merc�er fra 

Styrelsen der kommer ud, og hvis det bliver sådan vil jeg ikke være en del af det.  

Det vil sige ligesom PIE har nu?   

Ja, de små vil stadig være der, vi vil bare ikke revidere, vi vil stadig lave regnskab, skatteregnskaber, 

administration, løn og bogholderi, men de vil frasige revision fordi, man vil frasige sig kvalitetssikringen. 

Hvordan er kvalitetskontrollen afstemt i forhold til revisionshusets størrelse/opgavestørrelse? 

Proportionalitet i forhold til sagskontrollen.? 

Det er svært at sige, nu ved jeg godt at man ved mange revisorer tager x antal sager ud. Forhåbentlig har de 

større huse nogle flere folk til at tage til at kontrollen. Nu sidder vi 8 mennesker her, og vi er 2 der kun tager 

os af det her, så hvis en stopper eller en er syg kan det være svært. Ved de store huse er de mange om det 

og de har for mange eller for få, det ved jeg ikke. Jeg tror egentlig det er afvejet meget godt, da de kommer 

her der er vi kun en underskrivende revisor og der skal udtages tre sager, det syntes jeg er okay. Det synes 

det er afstemt fint. Om de store så skal have flere det ved jeg ikke, for dem de tager af deres er store sager, 

som tager meget længere tid. Men jeg syntes lidt, at når man snakker, er der mange der er utilfredse med 

hvor maget det har kostet og hvor mange de har været ude, det er ofte lige voldsomt nok. 

Hvordan syntes du kvalitetskontrollen er afstemt i forhold til selve opgaves størrelsen? 
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Det er lidt svært fordi, de to kontrollanter jeg har haft, der har jeg næsten selv kunne pege på hvem de 

skulle udvælge. De tog vores største kunde, et lille holding og en konkurssag og man kan sige at det var 

okay for mit vedkommende, men jeg syntes at mængden af hver opgave var for voldsomt. 

Hvordan skal kvalitetskontrollen efter din erfaring struktureres for at den bliver proportional? Eks. hvor 

mange sager? intern kvalitetskontrol? Tidsinterval? 

En 5-årig periode er okay. Antallet er sager er også godt nok, det er bare mængden i hver sag der er et 

problem. Så lige der syntes jeg er okay 

Der hvor jeg ser problemet lidt er at det er �konkullegaer�, der kommer og kontrollere dig og jeg ved jo 

godt at PWC har et horn i siden på BDO, og BDO har et horn i siden på Ernst & Young. Så de sidder virkelig 

at gnaver igennem for at finde fejl, det ville jo være en fryd for dem hvis en af de store kan �ponke� en 

anden. 

Hvis der kom en lille tilsvarende med mig selv hos mig, ville det slet ikke være det samme, vi har ikke det 

samme behov for at nedgøre hinanden, som de store har. Derfor tror jeg egentlig, selvom jeg er 

modstander af det, fordi det ville blive meget paragraf, så mener jeg det ville være bedre at Styrelsen havde 

deres egne revisorer. Det skulle være revisorer der havde erhvervserfaring og ikke nogen de taget direkte 

fra universitetet, det skal være nogle revisorer der har været ude og prøve, at sidde med det selv og som 

ved hvad det drejer sig om. 

Skal de så komme ud til alle eller skal de kun tage de store?  

De kan komme ud til alle, men det kan også være at det ikke er alle der ryger med i hver omgang, men man 

kunne sige at det kunne være 3 eller 5 år, man at man så kun tog 25-50 % og lavede nogle statistikker på, 

hvordan er revisorstanden i dag, er vi blevet bedre, hvor mange fejl og mangler har vi. Og så skal fejlene 

vægtes, således at det ikke er skrive fejl, det skal være erklærings fejl, syd og bedrag og sådan nogle ting. 

Kvalitetskontrollen kommer ca. hvert 6. år, mener du dette er hensigtsmæssigt eller bør tidsintervallet 

ændres? 

Det syntes jeg er fint nok, hvis man ikke skal have plads til det. Vi er offentlighedens tillidsrepræsentant, 

selvom vi ikke får penge fra det offentlige men at vi selv skal bruge en masse penge på det. Så jeg syntes 

egentlig at det er dyrt at vedligeholde, men en 6-årig periode er okay. 

Hvad hvis antallet af stikprøver blev sat ned, hvad ville du så sige til kontrollen kom hvert 3. år? 

Det ville være fint. 

Hvad mener du om den stigende tendens til at vælge assistanceerklæringer? Er det udelukkende for at 

undgå kvalitetskontrollen/eller er det klientens ønske? Bør assistanceerklæringer være omfattet af 

kvalitetskontrollen? 

Det er helt tydelig revisor, ingen tvivl om det.  

Bør assistance så være omfattet af kvalitetskontrollen?  
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Nej på baggrund af, at der kunne være nogle med en bestandig som ikke vil aflevere deres registrering eller 

autorisation, men bare erklære at de ikke har nogle erklæringsopgaver. Jeg syntes det er fint hvis 

kontrollanten kommer og kontroller at vi har de redskaber til at vi kan lave det, men når vi nu kun 

laver/skriver på regnskabsopstilling, syntes jeg ikke de skal kontrollere det. Men det ville være fint nok, at 

de kontrollere om uafhængighed, tavshedspligt, terrorlovgivning, medarbejderhåndbog, kvalitetsmanualer, 

dokumentere du dine ting og opbevare du det, de ting syntes jeg er fine, men de skal ikke kontrollere 

regnskabet. På den måde er der stadig snor i det og vi kan sige, at de har kontrolleret at det ser pænt og 

ordentlig ud og man har formalia i orden og gjort det så godt man kan, det vil danne et fornuftigt grundlag. 

Hvad mener du om følgende påstande: 

 Mindre revisionsvirksomheder fravælger at give erklæringer med sikkerhed for at komme uden 

om kvalitetskontrollen? 

Enig! Som drøftet tidligere 

 

 Mindre revisionsvirksomheder har god mulighed for at få hjælp til kvalitetskontrollen herunder 

den interne kvalitetskontrol, sparring, værktøjer mv.? 

Nej, det syntes jeg ikke. Jeg har heldigvis mit netværk. Men jeg kunne høre på kurset jeg har været 

på, at der var virkelig mange af de små der havde problemer, fordi de simpelthen ikke kunne 

overskue det, fordi de sad enten alene eller have 1 eller 2 ansatte. Nu er jeg heldigvis en smule 

større, som jeg kan uddelegere noget, hvis jeg selv skulle side med alt det her, så var jeg blevet 

ansat i en anden revisionsvirksomhed.  

 

Hvad mener du om FSRs kvalitetskorps, vil man benytte sig af det? 

Nej det tror jeg ikke, fordi man er bange for at være under huden på Tilsynet, og hvis de så finder 

noget uacceptabelt eller der er noget man ikke vil gøre, så er man nok bange for en indberetning.  

 

 Med FSRs forslag om at ekskludere medlemmer der har problemer med kvalitetskontrollen, 

skaber FSR et A- og et B-hold? 

Det syntes jeg er op til dem der vil være medlem af FSR, hvis der står i deres paragrafer at det skal 

være sådan, så er det sådan det er. Hvis de vil være nr. 1 og toppen af eliten og de stiller de krav, så 

er det en frivillig forening så man kan vælge til og fra.  

Nu er jeg medlem af FDR, det er jeg ikke stol af jeg er kun medlem fordi de ansatte kan lide deres 

kurser og så sparer jeg 10-20 tkr. i kursusafgifter om året, fordi jeg betaler 2 tkr. i kontingent i 

kvartalet. Jeg bruger ikke FDR, jeg er selv på et kursus om året, jeg bruger andre kursusudbyder, 

men mine medarbejdere kan godt lide deres kurser, det er den eneste grund. Jeg står ikke inden for 

dem. Jeg har tidligere været medlem af FRR, jeg er ikke til foreninger og kunne aldrig selv finde på 

at melde mig ind i FSR. Men det er helt fair hvis de stiller de retningslinjer. 

 

 Sanktioner der gives af Revisornævnet er proportionale med overtrædelsen. Bør �frakendelse af 

godkendelse/beskikkelse/autorisation� anvendes oftere? (To afgørelser � 1990/1994)? 

I målestoksforhold til hvad der ellers gives af bøder i revisionsbranchen, så er det okay. 

Set i forhold til andre som advokater, ejendomsmæglere og hvad de for i bøde, så er det helt skævt. 

Fordi hvis jeg får en bøde på 50 tkr. for et selskab for ikke at give afkræftende konklusion, det er 
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mere end selskabets omsætning, der er ingen der har tabt penge på kunden. Det var kun fordi der 

sad en jurist og kiggede på selskabet, det blev opdaget, det er helt skævt. Hvis jeg laver en fejl og 

nogle taber penge, så må de komme og sige Kim jeg har lånt penge på det her regnskab, du skylder 

mig 100 tkr., det må jeg betale. Der var en ejendomsmægler der købte et ejendomskompleks i 

Købehavn og tjente flere millioner, har får en bøde på 75 tkr. Hvis jeg havde tjent 200 tkr. på en 

sag, ville jeg gerne betale en bøde på 50 tkr fordi det var forkert. Så nej jeg syntes det er helt skævt  

 

Frakendelse bør kun anvendes hvis der er en der ikke kan rette ind og en som dissideret har snydt 

eller lavet gentagne grove fejl, så er det okay. Men det kommer an på hvilke typer fejl det er, der er 

fx nogen da vi skiftede påtegning i 2011, fra danske til internationale standarter, da hoppede jeg 

også selv i den med et par regnskaber, at man ikke lige havde fået skiftet i sit system. Der kan man 

lave 100 regnskaber med den samme fejl. Man skal altid have en skriftlig advarsel, ommer eller 

skærpet kontrol og mulighed for at rette op, men hvis man ikke har gjort det, så er det okay at de 

tager bestandigen. 

 

 Prisen for gennemførelse af en kvalitetskontrol er rimelig? 

Nej, det er generelt for dyrt. Jeg har ikke selv fået regning for denne gang. Det er ikke timeprisen 

der er for høj, men omfanget af kontrollen. Jeg syntes det er for dyrt når jeg hører hvad nogle af 

mine kollegaer har givet. Men det er fordi det er for omfattende, vi ved selv, når vi skriver regning 

til Skat eller andet, så skriver vi også for alle timer brugt og til en høj timepris, så man bør lade være 

med at side og pive, det er trods alt hvert 6 år. Jeg ved ikke hvad min egen regning lander på men 

hvis den bliver over 30 tkr., bliver jeg sur. Jeg vil gerne acceptere 15-20 tkr., han var her 2 x 6 timer 

+ lidt arbejde derhjemme, nu syntes jeg så ikke han havde styr nok på det. Derfor er der nogle ting 

jeg har fået afvist som han havde lavet forkert og det har jeg efterfølgende diskuteret med en 

kollega som vi har fundet ud af er forkert og det skal jeg betale for. Men man pleaser jo en 

kontrollant lidt, for at det skal gå så nemt. Han brugte næsten hel formiddag på at finde ud af om 

vores store kunde var forvaltningsrevision eller alm. revision, og det ender med at han tog det som 

alm. revision ud fra hvad jeg sagde i stedet for at undersøge det færdigt. Så nej jeg syntes det er for 

dyrt. 

 

 Prisen for gennemførelse af kvalitetskontrol, burde betales igennem kontingent til forening eller 

af det offentlige? 

Nej, jeg syntes at et standardbesøg skulle have en fast pris feks. 10-15 tkr., og så betale ekstra hvis 

der er fejl så der skal udtages flere. At man betaler 10 tkr. for at få gennemgået en virksomhed og 

så 2,5 tkr. pr. udvalgte sag. Selvfølgelig alt efter hvor stor man er og hvor mange underskrivende 

revisorer man er, men et eller andet så der er en sammenhæng, at nogle kontrollanter ikke vil 

kunne gøre arbejdet for 25 tkr. mens andre ville tage 55 tkr. Som et taksameter system. 

 

 Revisorfaget handler mere om at tilfredsstille myndigheder og offentligheden end selve klienten 

for hvem arbejdet udføres? 

Det er det som offentligheden siger, det er ikke det mit job burde gå ud på. Man føler ind i mellem 

at man laver en masse ting for at tilfredsstille myndighederne i stedet for kunden. Man kunne godt 

bruge mere tid på kunden, i stedet for alle de her ting. Det er det man taler om på kurser, før i tiden 
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snakkede vi om skattehuller og effektivisering, nu snakker vi kvalitetskontrol og ikke andet. Har du 

haft kvalitetskontrol, hvad gør du osv.  Skiftet er sket indenfor de seneste fem år, der hvor bøderne 

også er begyndt at komme. Til at starte med var folk ikke så bange, da skulle man nok få det til at 

køre, men når man lige pludselig kan komme af med 300 tkr. på et år, så er det mange penge. 

 

 Det vil være en fordel hvis kvalitetskontrollen for både PIE og ikke-PIE udføres af ikke-

praktiserende revisorer? 

Det skal være tidligere praktiserede revisorer, det vil sige at de skal have erfaring. Det kunne også 

være en kombination en jurist og en tidligere revisor, der har erfaring fra branchen. 

Det kunne dog medføre at dem der tager ud og kontroller har været for længe væk for branchen, 

man må finde en nøgle for hvordan det kunne tilpasses. Det andet er for farligt, det bør blandes. 

 

 Der er en forventningskløft mellem revisorer og klienterne? 

Ja, kunderne forstår ikke kvalitetskontrollen, indtil man viser dem hvad det rent faktisk drejer sig 

om, så det er et stort problem, der hvor man har strammet op i revisionshandlingerne, da spørger 

kunden hvorfor nu det? Ligesom når man spørger en kunde man har lavet i 15 år om man kan få 

kopi af kørekortet, så kan de ikke forstå det, for man kender dem jo godt. Men når vi ikke er 

autoriseret til dem privat, skal det dokumenteres på denne måde. Der er nogle ting kunderne ikke 

forstå fx nye vedtægter ved fravalg af revision og tilvalg osv.  

Alt er blevet digitaliseret, hvilket gør det svært, det eneste gode nu er at vi stort set ingen 

skattesager har. 

 

Men ja jeg syntes der er et problem, ved at kunden ikke forstå hvilke byrder vi er blevet pålagt, for 

regnskabet er ikke anderledes. Som jeg også siger, at de regnskaber vi laver, er ikke anderledes end 

for 10 år siden, nu bruger du bare 5 timer ekstra på at sidde og skrive alt muligt pis. For hvis jeg har 

hakket af at jeg har gennemgået varesalg, så er det ikke godt nok. Nogle gange giver det sig selv når 

man skriver at det er going concern, så er det hvorfor det, jo men de har haft overskud 12 år i træk 

og egenkapital på 25 mil, og har ikke haft underskud, så behøver man vel ikke skrive mere, men det 

skal man. 

 

Kunderne forstår ikke prisen er ændret, fordi kunden ikke føler at de får et andet produkt, og det 

gør de heller ikke. Offentligheden har bare et stykke papir liggende på, at her er tingene i orden og 

det koster lige pludselig en helt anden pris. 
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12.2.2 BILAG 6 � Interview Carsten Johnsen og Michael Vejgaard Hansen 

Interview med Statsautoriseret revisor Michael Vejgaard Hansen og Statsautoriseret revisor Carsten 

Johnsen, begge fra Erik Munk statsautoriseret revisionsaktieselskab, den 24. november 2014  

Besvarelse af Michael Vejgaard Hansen er markeret med: M 

Besvarelse af Carsten Johnsen er markeret med: C 

Hvordan oplever I den nuværende kvalitetskontrol, sådan som den fungerer? Altså synes I at den 

fungerer? 

C: Den er ringe. Den er alt for krakilsk � jeg ved ikke om den er ringe, men den er meget krakilsk. Og alt for 

formalistisk orienteret. 

C: I et eller andet omfang. 

M: Den er for uensartet, sådan vil jeg hellere sige det hvis vi skal sige det høfligt. 

Jamen I behøver ikke at være høflige. 

M: Nu har jeg jo selv været kontrollant. Jeg syntes den er for uensartet, der er krakiler i mellem, men der er 

også nogen der ikke er. Der er alt for stor spredning imellem kontrollanterne � ganske enkelt. 

M til C: Nu taler du jo kun ud fra vores eget. 

C: Ja, det gør jeg. 

Vi kunne også godt tænke os og høre jer om I mener at kvalitetskontrollen bør differentieres i forhold til 

størrelsen på revisionsvirksomhederne � altså for eksempel i forhold til deres klienter eller i forhold til 

revisionskontorerne � altså hvor store de er eller hvor mange der er? 

C: Jeg ved ikke om kontrollen skal differentieres, men det er vel et spørgsmål om, at dem der skal 

kontrollere, de skal ligesom komme fra den samme verden, de skal leve med de samme opgaver. 

Så kontrollanten skal passe til den de skal kontrollere? 

C: Ja, det kunne være en fordel. 

M: Du kan ikke differentiere den � det mener jeg ikke, for vi har nogle regler og standarder, som vi skal 

følge alle sammen, så man kan ikke differentiere den. Vi skal jo alle sammen følge de standarder, men det 

er rigtig nok at nogen der kender verdenen. Det ville hjælpe lidt. 

Jamen det ville det da. 

M: Nu taler vi ud fra vores egen � det nytter ikke noget at sende en fra et stort firma ned til os � det 

fungerer bare ikke. Og det var lidt det samme I jeres tilfælde kan jeg høre, det er for tåbeligt simpelthen. 

M: Men det er igen på det personlige plan, det er de forkert personer man sender ud. 

Så personen skulle passe bedre til det virksomhed de kommer ud til? 
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M: Ja ganske enkelt. 

Hvis nu vi siger at det blev lavet sådan så man ligesom matchede det bedre. Hvordan tror I at branchen 

ville modtage det? 

M: Det ved jeg ikke � hvad tænker du på? 

Ville alle synes det her var en god idé eller er det mere de her mindre virksomheder? Og hvad med de 

store? 

M: Det har du nok ret i, de små ville synes det var genialt og de store ville synes det var helt forfærdeligt. 

De mener jo at vi skal følge de samme regler som de gør. Det er jo er eller mindre dem der forsøger at 

lægge standarderne for hvordan tingene skal køre � det er i hvert fald hvad de selv tror at de skal gøre. Det 

er i hvert fald sådan vi opfatter det 

C: Det er det vi oplever, så de store vil formentlig stritte imod. De vil sige at det vil være dårligere kontrol, 

hvis det bliver differentieret. 

Kvalitetskontrollen kommer cirka hvert 6. år. Mener I at det er hensigtsmæssigt eller bør tidsintervallet 

eventuelt ændres? 

C: Man kan ikke lave det større. 

M: Jeg vil godt have at de kommer oftere, hvis det er på et andet niveau. Seks år er lang tid og man kan 

sige, hvis det var at man kørte det igennem på et mindre niveau, så tror jeg at man ville få mere ud af en 

hyppigere kontrol. 

Så det eksempelvis var hvert tredje år? 

M: Ja, det har jo en opdragende virkning, når de er der. Det er jo ikke kun negativt, der er jo masser af 

positivt ved at de kommer. For min skyld måtte de gerne komme hvert tredje år. 

Og så bare lave en mindre kontrol eller en lettere? 

M: Jeg ved ikke om det er lettere, men det tror jeg bare den vil blive i og med, at de vil komme lidt oftere 

og man vil gøre det mere rigtigt. Seks år er lang tid � man kan nå at sløse med mange ting på seks år.  

Helt bestemt � det er der slet ikke noget tvivl om. 

M: Så set ud fra det, så synes jeg det er fint hvis de kom hvert tredje år. Så tror jeg vi ville slippe lettere 

igennem end når de kun kommer hvert sjette. Det vil sikkert være skide irriterende at de kommer. 

C: Hvis omfanget af kontrollen også var afpasset til det, i stedet for at det var en stor kvalitetskontrol hvert 

sjette år, at den så var delt op. 

M: Eller bare tage lidt færre sager hvis det endelig skulle være, de finder hurtigt ud af det fungere eller ej. 

Så har vi nogen påstande vi har sat op. Der er ingen der siger at vi selv er enige eller uenige. 
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 Mindre revisionsvirksomheder fravælger erklæringer med sikkerhed for at komme udenom 

kvalitetskontrollen? 

C: Enig � det kunne meget vel være rigtigt. 

M: Det er rigtigt, det er det eneste man hører at det er derfor man gør det. 

 Mindre revisionsvirksomheder har god mulighed for at få hjælp med kvalitetskontrollen. 

Herunder den interne kvalitetskontrol, sparring, værktøjer mv.? 

M: Der er masser af muligheder, FSR har også noget. Der er masser mulighed for at få inspiration og 

hjælp rundt omkring. 

C til M: Du har også været god til at komme ud og snakke med nogen andre. 

M: Ja, men nu har jeg også været ude som kontrollant, derfor har jeg også nogle jeg har snakket 

med om det. Men FSR tilbyder også � de har jo det der korps af kontrollanter der tilbyder interne 

kontroller. Der er rig mulighed for at få hjælp, det er der ingen tvivl om. 

Er det noget I kunne finde på at gøre brug af? 

M: Aldrig i livet. Vi har ikke brug for det � vi kan godt selv. Hele vores system er bygget op fra 

standarderne. Det vil sige at jeg har læst standarderne fra starten af og så har jeg lavet systemet ud 

fra det. Så jeg ved godt hvad der skal stå. 

Tror I at det kommer til at fungere det der korps? Altså er der nogen der vil bruge det? 

M: Jeg ved det squ ikke, det må jeg være ærlig at sige. Altså jeg har været nede og lave intern 

kontrol hos en, som bad mig om at komme. Jeg tror ikke han beder FSR om at komme. 

C: Jeg kunne forestille mig at mange ville være for stolte eller at de syntes at det ville være forkert. 

Så man hellere vil bruge en fra sit eget netværk end foreningen? 

M: Problemet er at dem fra netværket ikke nødvendigvis ved hvad der foregår, hvis de ikke selv er 

kontrollanter. Dem som er inde hos FSR er, som jeg har forstået det, er jo fra kontrollantkorpset � 

de har hyret nogen til at gøre det her. Og de kunne altså godt have noget viden som man kunne 

gøre brug af. Jeg går ikke ud om to år og hjælper én, for så er jeg for langt væk fra det her, når jeg 

ikke er kontrollant mere. Det kan godt være at jeg ville gøre det i år, men så heller ikke længere. Så 

der kan man sige at der måske ikke andre at henvende sig til i løbet af få år, for der er ikke andre 

der tør. 

 Med FSRs forslag om at ekskludere medlemmer der har problemer med kvalitetskontrollen, 

skaber FSR et A- og et B-hold? 

M: Eller også spare de nogle penge og bliver smidt ud. De siger jo sig at det er ganske få de vil af 

med, de snakkede om det var en håndfuld. De kan ikke gøre det på andre måder, men lad os nu se 

om det bliver sådan, det ved vi jo ikke. Hvis nu halvdelen af deres medlemmer ryger ud, så har de 
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nok fejlet. De ved jo også godt hvad de lever af, de lever af deres kontingent kroner, så det nytter 

ikke at smide for mange ud. De aller værste er fair nok at de bliver sorteret fra. 

C: Mange af dem der er potientelt i fare har jo selv valgt at sige, at nu giver vi ikke være godkendte 

revisorer mere. 

Man kunne måske frygte at det var mange af de mindre virksomheder? 

M: Det tror jeg ikke, de vil kunne få hjælp til at få rettet op hvis de gerne vil blive, det er dem der 

heller ikke vil, de vil smide ud. 

 Sanktioner der gives af Revisornævnet er proportionale med overtrædelsen. Bør �frakendelse af 

godkendelse/beskikkelse/autorisation� anvendes oftere? (To afgørelser � 1990/1994)? 

M: Det er svært, for det er jo også at tage virksomheden fra manden hvis de gør det. Så det er jo 

ikke noget de skal gøre hver dag. Men det er klart de er nød til det hvis det er grelle tilfælde, jeg 

ved ikke om to er rimeligt. 

C: Det lyder ikke af meget med to, men det er også hårde sanktioner. 

Man hører om at det er de samme der gentagende gange bliver ved at lave de samme fejl, havde 

det så været en mere passende straf? 

C: Det var lidt det der lå i det som vi forstod det, at FSR gerne vil have en mulighed for at smide 

nogle ud. Og de burde måske allerede være smidt ud ved at autorisationen eller registreringen blev 

taget fra dem. 

M: Det kan godt være der er nogen der burde være røget, men det er svært, det ville selvfølgelig 

give mere arbejde til os andre hvis de smed nogle ud. 

C: Men så ville de måske lave det alligevel bare uden erklæring.  

Hvad mener i om de alm. sanktioner der gives som fx bøder, syntes i de er proportionale med 

overtrædelserne? 

M: Nej det kan man ikke påstå. De er for høje, alt for høje, det er fair nok at få en bøde hvis man 

har lavet en fejl, men 25- eller 50 tkr., det er simpelthen til grin for småting. Jeg synes at det er fint, 

at få de høje bøder, når det er systemfejl, hvis du ikke bruger eller anvender systemet så fair nok, 

fordi det har vi skulle i så mange år. Men sådan et eller andet hvor der f.eks. er skrevet omvendt 

ordstilling i en påtegning eller sådan noget, det giver ingen mening, så skulle i bøderne i hvert fald 

sættes ned. 

C: Nej, de virker meget voldsomme, i forhold til de fejl og overtrædelser der bliver lavet, så virker 

de voldsomme. Specielt også i forhold til de bødestørrelser som andre liberale erhverv bliver 

pålagt. 

 Prisen for gennemførelse af en kvalitetskontrol er rimelig? 
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C: Det kommer da an på hvor stor den er!  

M: Det er svært for vi kender dem ikke. Jeg syntes at de jeg selv var ude og lave var meget rimelige, 

men vores egen var tåbelig, den var helt anderledes end det jeg gik og lavede. 

Det kan måske have noget at gøre med kontrollant og virksomhed er matchet ordentlig? 

M: De er helt sikkert ikke rimelige alle sammen, men omvendt kan der også være nogle der er for 

lave. Dog har jeg ikke hørt om nogle der klagede over de var for lave, men det kunne jo være, 

måske fordi nogle ikke gør det ordentligt. Det er for uensartet. 

C: Jeg synes det er meget forskelligt. I visse tilfælde er de alt for høje, mens andre gange virker det 

meget rimeligt.  

 Prisen for gennemførelse af kvalitetskontrol, burde betales igennem kontingent til forening eller 

af det offentlige? 

C: Det synes jeg ikke det skal. Jeg synes det er fair nok, at det koster ekstra hvis du har rod i det. 

Den der har orden i det, skal ikke være med til at betale for de andre. 

I nogle lande betaler man til kontrollen gennem foreningen? 

M: Det er jo et holdningsspørgsmål, om man har brugerbetaling eller om man deler det. Jeg synes 

brugerbetaling i sådan en situation her er fin nok, det er også brug for bruger betaling på revision af 

regnskaber.  

 Revisorfaget handler mere om at tilfredsstille myndigheder og offentligheden end selve klienten 

for hvem arbejdet udføres? 

C: Nej, det kan godt være vi bevæger os mere over mod, at det bliver mere af hensyn til det 

offentlige og revisortilsynets kontrollanter. Men det er stadig væk primært for kundens skyld. 

M: Ja, det er i hvert fald det vi prøver at arbejde imod. Vi arbejder mindst lige så meget for at 

hjælpe kunden med at få et overblik over økonomi og regnskab, og i mange tilfælde også med at 

tilfredsstille de finansieringsmuligheder, som kunder benytter sig af. Hvis der ikke var styr på det, så 

ville de jo ikke få lov til at låne nogle penge. Det er den ene side og så også deres egen 

tilfredsstillelse af, at der er styr på økonomien, for at kunne tjene nogle penge. 

 Det vil være en fordel hvis kvalitetskontrollen for både PIE og ikke-PIE udføres af ikke-

praktiserende revisorer? 

C: Det vil ikke være en fordel for revisorerne, det kan godt være det er en fordel for offentligheden, 

men da ikke for revisorerne. Det er helt til grin at sende nogle ud der ikke er praktiserende. Det er 

det der i bund og grund er det store problem. 

M: Det er også det vi har hørt fra nogle af de store der har været igennem kontrollen, de er absolut 

ikke tilfredse med det der blev udført. De vil have det ind i nogle kasser, hvor det slet ikke hører til. 
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De vil gerne have presset kontrollen ned i nogle kasser, for bedre at kunne lave afkrydsnings 

skemaer, er det overholdt/er det ikke overholdt, frem for at se på indholdet af det der er udført. 

Så I ville egentlig hellere have det tilbage til, at det egentlig er revisorerne der udfører 

kvalitetskontroller både på PIE og ikke PIE? 

C: Ja det er til grin, sidste år havde de hevet folk med fra alle mulige andre afdelinger af 

Erhvervsstyrelsen til at udføre kontroller, som intet havde med Revisortilsynet at gøre. Det kan man 

ikke, eller det kan an jo så åbenbart godt på de store. Det kan kun skabe ballade. 

M: De store der har været igennem kontrollen, har ikke været tilfredse.  

 Der er en forventningskløft mellem revisorer og klienterne? 

C: Nogen gange, men ikke altid. Vi er nød til at få kommunikeret hvad det handler om, at det ikke 

kun er for deres skyld vi er her mere, men det også er for det offentlige. Det syntes jeg egentlig de 

fleste er begyndt at forstå. 

Så revisorerne er blevet bedre til at kommunikere ud, hvad deres arbejde egentlig også består af? 

C: Det tror jeg vi har været nød til qua kvalitetskontrol og alt det her. Simpelthen fortælle hvorfor 

priserne stiger og sådan nogle ting, kravene stiger hele tiden. Det tror jeg de fleste er 

opmærksomme på efterhånden. 

M: Jeg tror også vi er blevet gode til at fortælle, at selvom vi har lavet kontrol og regnskab, så har vi 

jo ikke været alt igennem, og det kan der ellers nogle gange godt have været en forventning om, at 

det har vi været. Men det har vi også qua alt det her arbejde, blevet meget bedre til at fortælle, at 

det har vi ikke.  

 

 


