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Executive summary

Executive summary

This thesis seeks to identify the legislator’s purpose of introducing the Danish Supervisory Au-

thority on Auditing. Which task is it set to perform, and how should it be performed? It is also

examined how the Supervisory Authority on Auditing performs its quality control. Can the Au-

thority exert the expected influence on the profession and deliver the awaited benefits based on

this control? Or will flawed and sloppy audit work continue to feature in newspaper headlines

for the next many years?

The object of the Supervisory Authority on Auditing is partly to comply with requirements from

the EU which, via directives, has required that a public supervision of the audit profession be set

up. The primary objective is, however, to ensure consistently high quality in audit services in

order to increase confidence in auditors' work. This is achieved by subjecting all approved audit

firms to efficient public control. The control is to ensure that all audit firms have in place a quali-

ty assurance system that is used in general and applied to single audit engagements.

The quality control is generally structured so as to offer a satisfactory and efficient control. Aside

from being qualified and independent, the existing resources are sufficient to perform the con-

trol in an efficient way.

The control is largely performed in accordance with the expectations. However, the Supervisory

Authority on Auditing has not been able to comply with the requirement on making consistent

controls as some supervisors are too thorough as compared to what they should be. Moreover,

the work programs used have not been prepared efficiently, posing a risk that the controls are

too meticulous as these programs are very extensive. As both circumstances result in controls

being too thorough, an increased financial burden is placed on the affected audit firms.

The control, however, is concentrated on a number of relevant areas, and focus is generally on

actual errors. Formal errors, however, are also reported as they are detected.

The annual reports were not presented in the fairest way possible, which may raise doubt about

the point of having set up the Supervisory Authority on Auditing.

During the period in which the Supervisory Authority on Auditing has existed, however, the

number of audit firms without a quality assurance system has dropped massively, and the quali-

ty of audit firms’ work has gone up. Thus, the introduction of the Danish Supervisory Authority

on Auditing generally matches the expectations set. The confidence in auditors has, however,

declined in that same period, which may be attributed to the heavy focus on the number of er-

rors made rather than the large number of audit firms which in actual fact pass the control with-

out comments. Accordingly, the controls does add value to society even though there is still

room for improvement at the audit firms and the Supervisory Authority on Auditing.
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1. Indledning og metode

1.1 Indledning
”Revisorer sløser med kvaliteten1”, ”Klø til sjuskede revisorer2” og ”Hver anden revisor laver fejl3”

er overskrifter, der kom i kølvandet på offentliggørelsen af Revisortilsynets årlige redegørelser.

Overskrifterne understreger samfundets fokus på kvaliteten af revisors arbejde. De udbreder

ligeledes et budskab om, at Revisortilsynet fortsat konstaterer mange fejl, særligt som følge af

sløseri.

Ud over at overskrifterne er kommet efter indførelsen af den lovpligtige kvalitetskontrol med

revisorerne, er der også sket et skred i det antal sager, der indbringes for Revisornævnet. I de

første år efter oprettelsen af Revisornævnet lå antallet af sager mellem 60 og 80 årligt. For 2011

og 2012 er antallet af sager steget til mellem 100 og 130 årligt. Det antal af sager, Revisortilsynet

har indbragt for Revisornævnet, har fulgt denne udvikling.

4

Man kan derfor spørge, om den lovpligtige kvalitetskontrol virker? Kan det virkelig passe, at 11

år efter oprettelsen af Revisortilsynet er der fortsat sager i medierne om revisorer, der laver for

mange og for alvorlige fejl? Kan vi forvente, at kurven over antal sager i Revisornævnet knækker,

eller vil der fortsat være en stigning i antallet af fejl, der begås af revisorerne. Med udgangen af

2014 har alle revisionsvirksomheder, der har eksisteret i hele perioden siden oprettelsen af Revi-

sortilsynet, mindst undergået to kvalitetskontroller, og har derfor haft mulighed for at lære af

deres fejl.

1 Link 1 – Børsen
2 Link 2 – Børsen
3 Link 3 – Børsen
4 Egen tilvirkning på baggrund af Revisornævnets Årsberetning 2012, side 14
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Ud fra den betragtning er det interessant at undersøge, hvilket formål man fra lovgivers side

havde med at indføre Revisortilsynet. Hvilken opgave skal det løse, og hvordan skal den løses.

Dernæst er det interessant at undersøge, hvordan Revisortilsynet udfører denne kvalitetskon-

trol. Giver kontrollen den forbedring af branchen, og derigennem den samfundsmæssige nytte,

der blev forventet. Eller skal vi fortsat regne med lignende overskrifter om fejl og sjusk i revisi-

onsarbejdet de næste mange år.

Der er lavet andre afhandlinger om Revisortilsynet, disse har dog haft en anden vinkel og har i de

fleste tilfælde primært benyttet sig af spørgeskemaundersøgelser. Denne afhandling bidrager

med en ny vinkel på problemstillingen og en anden undersøgelsesmetode end de tidligere af-

handlinger om emnet.

1.2 Problemformulering
I afhandlingen undersøges og besvares følgende problemformulering:

Analyse og evaluering af det danske Revisortilsyns arbejde, med henblik på at undersøge, om

Revisortilsynet lever op til dets formål og præsterer de resultater og den samfundsmæssige nyt-

te, der blev forventet ved etableringen.

Ovenstående problemformulering vil blive besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål:

 Med hvilket formål er Revisortilsynet oprettet?

 Hvordan er ressourceforbruget og står det mål med opgaven?

 Hvordan udføres den eksterne kvalitetskontrol og stemmer dette overens med forvent-
ningerne?

 Hvilke resultater er der foreløbig kommet ud af Revisortilsynets kvalitetskontrol, og er
det i overensstemmelse med intentionerne?

I de følgende afsnit forklares, hvordan problemformuleringen besvares.

1.3 Afgrænsning
Afhandlingen handler om det danske Revisortilsyn, og hvordan det foretager kontrollen med de

danske revisorer. Jeg vil derfor afgrænse mig fra at behandle den foreningsbaserede kvalitets-

kontrol, idet dette ikke indgår i min problemformulering.

Erhvervsstyrelsen er den myndighed, der har ansvaret for Revisortilsynet. Jeg vil i denne afhand-

ling omtale deres opgaver i det omfang, det er nødvendigt for forståelsen, men ellers ikke kom-

mentere yderligere på de opgaver og beføjelser, de har, herunder deres bemyndigelse til at fore-

tage undersøgelser uden retskendelser.

Det samme gør sig gældende om Sarbanes-Oxley-Acten, der er den amerikanske regulering på

området for kvalitetskontrol, samt den europæiske lovgivning. På trods af at de har haft indfly-

delse på den danske lovgivning, vil jeg ikke komme ind på det i detaljer, men kun i det omfang,

det har direkte indflydelse på den danske lovgivning.
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Jeg vil i denne afhandling kun beskæftige mig med perioden fra oprettelsen af Revisortilsynet i

Danmark frem til afleveringstidspunktet. Perioden før oprettelsen af Revisortilsynet vil kun blive

omtalt, i det omfang det findes relevant.

Jeg vil udelukkende beskæftige mig med det danske Revisortilsyn, hvorfor der ikke drages paral-

leller til, hvordan andre lande løser tilsynsopgaven. Der er derfor ikke undersøgt, hvad den inter-

nationale standard for kvalitetskontrol er.

Afhandlingen bliver udarbejdet som en ekstern analyse med udgangspunkt i det materiale, der

er offentligt tilgængeligt frem til afleveringstidspunktet.

Kort før afleveringstidspunktet offentliggjorde Revisortilsynet deres redegørelse for kontrollen

foretaget i 2013, disse oplysninger er ikke indarbejdet fuldt i afhandlingen, men talopstillinger er

opdateret. Redegørelsen understøtter i øvrigt de foretagne konklusioner.

1.4 Teori og metodevalg
Nedenfor vil jeg redegøre for, hvilken empiri jeg har valgt at benytte til besvarelsen af denne

afhandling. Jeg vil gennemgå fordele og ulemper ved de valgte metoder, og herunder argumen-

tere for hvorfor jeg har valgt de metoder til besvarelsen.

Jeg vil foretage kildekritik af de valgte kilder, da de benyttede kilder ikke nødvendigvis er objek-

tive i forhold til emnet.

Til sidst er der en oversigt over strukturen i afhandlingen.

1.4.1 Formål med afhandlingen
Formålet med afhandlingen er at belyse den samfundsmæssige nytte vi har af Revisortilsynet i

forhold til, hvad der var forventet ved indførelsen. Afhandlingen henvender sig både til den dan-

ske revisorstand, erhvervslivet og lovgiverne, der alle har en interesse i Revisortilsynets arbejde.

Revisorstanden kan få en større indsigt i og forståelse af, den kvalitetskontrol den er underlagt,

samt hvorfor kontrollen udføres, som den gør.

Erhvervslivet kan få en større forståelse for, hvad det reelt er, der bliver undersøgt hos deres

revisor. Samtidig kan afhandlingen skabe et større kendskab til, at Revisortilsynet eksisterer.

For lovgiverne kan afhandlingen være med til at give en forståelse for, hvad den indførte lovgiv-

ning betyder, og om den opnår de resultater, der var tiltænkt, eller om der er behov for revision

af lovgivningen.

1.4.2 Informationsindsamling
For at besvare min problemformulering har jeg indsamlet primære data i form af kvalitative in-

terviews. Der er interviewet to personer fra sekretariatet for Revisortilsynet og fire praktiseren-

de kontrollanter.

Da Revisortilsynet ikke er en udførende part i kontrollen, men udelukkende fungerer som be-

slutningsorgan, har jeg valgt ikke at foretage interview af dets medlemmer.
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Af sekundære data er benyttet procesdata i form af fx lovforslag, referater af behandling af lov-

forslag i Folketinget, relevante undersøgelser, artikler mv.

De foretagne interviews er lavet som personlige, delvist strukturerede interviews5. Dette er

gjort, da der er tale om en forholdsvis begrænset mængde personer, der samtidig besidder føl-

somme oplysninger. Hvis jeg derfor havde foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de

ansatte i sekretariatet for Revisortilsynet, ville jeg i bedste tilfælde have fået en høj svarprocent,

men stadig for få besvarelser til at lave en statistisk tilgang, der gav mening. Dog er der sjældent

en særlig høj svarprocent på spørgeskemaundersøgelser, hvorfor jeg i værste fald ville være endt

med for få besvarelser til overhovedet at kunne benytte disse6. Samtidig er der en risiko for, at

mange enten ville undlade at svare, svare usandt eller for overfladisk, da jeg er nødt til at stille

nogle kritiske spørgsmål. Disse spørgsmål bliver bedst og mest sandfærdigt besvaret, hvis man

opnår fortrolighed og tillid til den person, der stiller spørgsmålene. For at kunne opnå denne

fortrolighed og tillid var jeg nødt til at mødes med de pågældende personer.

De spørgsmål, der ønskes besvaret, er ligeledes af kvalitativ karakter og dermed ikke til at gøre

målbare i et spørgeskema, men besvares bedst gennem interviews, hvor der er mulighed for at

følge op på forskelle og uddybe svar.

Jeg er klar over, at de adspurgte ikke uden videre udleverer deres holdning til en person, de lige

har mødt. Men da jeg interviewer dem ansigt til ansigt, har jeg en større mulighed for at vurdere,

om deres besvarelser virker sandfærdige.

Af samme årsag er interviewene lavet som delvist strukturerede interviews. Jeg har til de forskel-

lige interviews haft de samme opstartsspørgsmål samt nogle faste spørgsmål, som jeg skulle

stille, og derudover har jeg haft nogle temaer, som jeg skulle vende. Spørgsmålene har dog ikke

haft en fast rækkefølge gennem alle interviewene.

Da jeg har fået en større viden undervejs, har spørgsmålene også udviklet sig, således at jeg har

haft mulighed for at få bekræftet de informationer, jeg har fået. De spørgeskemaer, der blev

taget udgangspunkt i, er vedlagt som bilag 1 og 2. Der er et spørgeskema til kontrollanterne og

et andet til ansatte i sekretariatet.

Størstedelen af de pågældende interviews er blevet optaget, da jeg på den måde har kunnet

koncentrere mig om, hvad den interviewede sagde og følge op på det. Der er ligeledes sendt et

referat til de interviewede for at få bekræftet, at jeg havde forstået dem korrekt, samt for at give

dem mulighed for at uddybe yderligere. Der er kun to personer, der har valgt ikke at benytte sig

af denne mulighed, de øvrige har godkendt referaterne uden væsentlige bemærkninger. Ved at

optage interviewene er der en risiko for, at personerne ikke har udtalt sig lige så kritisk som uden

5 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, side 169
6 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, side 174
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optagelse7. Af denne årsag har jeg efter slukning af båndoptageren vendt tilbage til nogle af

spørgsmålene, men dette har ikke givet andre resultater end de båndede.

Af hensyn til de interviewede og for at sikre en større villighed til at give sande svar, er alle ano-

nymiseret. Alle personerne sidder med følsomme oplysninger, og på den baggrund har jeg vur-

deret, at jeg får mere sande svar ved at lade dem være anonyme. Af samme årsag er referaterne

fra de pågældende interviews ikke lagt ved opgaven som bilag, men medtages i stedet til det

mundtlige forsvar efter aftale med vejleder.

Ulempen ved den valgte metode er særligt, at der kan være en interviewereffekt. Mine spørgs-

mål er formuleret så objektivt som muligt, men det er ikke muligt helt at undgå at påvirke de

interviewede med stemmeføring og ansigtsmimik.

Samtidig gør det delvist strukturerede interview det svært at efterbehandle data, da der ikke er

nogle målbare variabler eller fastsatte kasser at sætte besvarelserne ind i. Dette gør, at der er en

større fejlkilde ved fortolkningen af data.

For at opsummere, så er ulemperne ved den valgte metode, at der kan være en intervieweref-

fekt undervejs i interviewet og i fortolkning af data. Dog bør jeg have mere sandfærdig data at

fortolke på, hvilket bør højne kvaliteten af de foretagne konklusioner.

1.4.3 Anvendte kilder og kildekritik
De interviewede personer har alle relation til Revisortilsynet. Jeg har valgt at interviewe de per-

soner, der deltager i selve udførelsen af processen, hvilket vil sige de ansatte i Revisortilsynets

sekretariat og de praktiserende revisorer, der fungerer som kontrollanter på non-PIE kontroller-

ne. Kildekritikken vil blive foretaget på gruppeniveau af hensyn til overblikket og for at bevare de

enkeltes anonymitet.

Sekretariatet for Revisortilsynet
De ansatte i sekretariatet for Revisortilsynet er en relevant kilde til information om udførelsen af

Revisortilsynets kvalitetskontrol, da det alt andet lige er dem, der er ansvarlige for processen. De

har dermed en stor indsigt i, hvad der foregår, hvordan det foregår, og hvad resultaterne af det

er. Dog har de også en klar interesse i at fremstille Revisortilsynet så effektivt og godt som mu-

ligt, da det er deres profession, det handler om. Derfor kan deres svar have tendens til at gøre

virkeligheden lidt bedre end den rent faktisk er.

De ansatte i sekretariatet har derimod ikke så stor indsigt i, hvad kontrollanterne rent faktisk

laver ude hos revisionsvirksomhederne, da de kun har sekundær information. Derfor er kontrol-

lanterne en mere troværdig kilde hertil.

Kontrollanter
Kontrollanterne er en relevant kilde til, hvad der foregår under et kontrolbesøg, og hvordan de

oplever udviklingen i branchen. De er i princippet uafhængige af Revisortilsynet, da de er ansat

7 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, side 145
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hos eller ejer en revisionsvirksomhed. Men da de også har en interesse i, at deres arbejde opfat-

tes positivt, kan der ligeledes være tendenser til, at de udtaler sig lidt for positivt.

Da alle kontrollanterne er interesserede i kvalitetssikring og –kontrol, er der ikke tale om den

gennemsnitlige revisor, hvorfor de må formodes at være mere kontrolorienterede end de reviso-

rer der ikke fungerer som kvalitetskontrollanter.

Øvrige
Som sekundære kilder er anvendt lovmaterialer hentet fra www.retsinformation.dk, der er en

anerkendt kilde til juridisk information. Der er anvendt redegørelser fra forskellige offentlige

institutioner, der anses for at være troværdige kilder. Herudover er der anvendt forskellige un-

dersøgelser og artikler af varierende objektivitet. Materialet er primært anvendt til at belyse

validiteten af de konklusioner, jeg er kommet frem til undervejs i opgaven. Jeg har forholdt mig

til hvilken kilde, der er tale om, og om de har en særlig interesse i at fremstille materialet fra en

bestemt vinkel.

1.4.4 Teori
I offentlige institutioner som Revisortilsynet er det svært at måle, om de ønskede resultater op-

nås. Der er ikke tale om en institution, der skal tjene penge, men tværtimod får institutionen

tildelt et beløb og skal på den baggrund leve op til nogle af lovgiverne fastsatte mål. Dette gæl-

der også for Revisortilsynet, der via lovgivningen har fået fastsat deres målsætning, og størstede-

len af de rammer, den skal leveres indenfor.

Mål- og rammestyring er tidligere benyttet i offentlige institutioner til netop at vurdere målop-

fyldelsen af ikke-økonomiske mål. Jeg har i min afhandling søgt inspiration i mål- og rammesty-

ringsmodellen til at vurdere, om Revisortilsynet opfylder de fastsatte mål.

Mål- og rammestyring i den oprindelige form er en kombination af tre forskellige analysefor-

mer8:

 Sparsommelighedsanalyser

 Produktivitetsanalyser

 Effektivitetsanalyser

Sparsommelighedsanalysen afdækker, om de økonomiske midler er forbrugt på en hensigts-

mæssig og forsvarlig måde.

Produktivitetsanalysen ser på sammenhængen mellem de indsatte ressourcer og de udførte

aktiviteter. Normalt har denne del af undersøgelsen et økonomisk aspekt, hvor man måler, hvor

dyre de enkelte aktiviteter er.

Effektivitetsanalysen undersøger den samfundsmæssige nytte af præstationerne, og om den

politiske målsætning i sidste ende er opnået.

8 Petersen, Niels Henrik Black m.fl.: Synlighed for alle pengene, side 3
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Jeg vil opdele min analyse i tre underanalyser, der alle har søgt inspiration i mål- og rammesty-

ringsmodellen.

Første del af analysen går ud på at belyse, om de ressourcer, der benyttes på at gennemføre

kvalitetskontrollen, giver en tilfredsstillende stor dækning af revisionsbranchen, og om der er de

rette ressourcer. Anden del undersøger om kvalitetskontrollen udføres på en effektiv måde, og

tredje del samler op og vurderer, om man får de resultater ud af det, som man forventede.

Denne metode er dermed med til at sikre, at jeg kommer hele vejen rundt om Revisortilsynet i

min analyse. Analysen benyttes dog ikke helt på samme måde som den oprindeligt er tiltænkt.

Dette kan medføre, at min analyse ikke er så detaljeret, som det oprindeligt er formålet. Det bør

ikke være en ulempe, da min problemformulering er mere snæver end mål- og rammestyringens

oprindelige anvendelsesområde.

1.5 Opgavens struktur
I opgaven vil nedenstående struktur blive benyttet til besvarelse af problemformuleringen.

Først vil der komme et kapitel om kvalitetsstyring og –kontrol. Kapitlet redegør i hovedtræk for

udviklingen inden for kvalitetskontrol frem til i dag og gennemgår, hvad kvalitet og kvalitetskon-

trol er.

Det efterfølgende kapitel omhandler Revisortilsynet, og dets opgaver samt organisation. Lovgiv-

ningen bag Revisortilsynet analyseres ligeledes i dette kapitel for at belyse formålet med Revi-

sortilsynet. I delkonklusionen opstilles målepunkter, hvorpå det kan vurderes, i hvor høj grad

Revisortilsynet lever op til intentionerne.

Med udgangspunkt i interviews og rapporter fra Revisortilsynet vil det i de tre efterfølgende ka-

pitler blive undersøgt, hvorvidt Revisortilsynet lever op til formålet.

Til slut sammenfattes resultaterne i konklusionen og der perspektiveres.
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Artikler, der hentes fra internettet, er henvist til som link nr. 1 – 21 samt overordnet kilde, det

fulde link er at finde i kildefortegnelsen bagerst.

Tabeller, grafer og beregninger vil i stort omfang være vedlagt som bilag, der kan findes bagest i

afhandlingen. I bilag 3 findes en oversigt over anvendte fagtermer, forkortelser og begreber.
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2. Kvalitetsstyring og -kontrol

2.1 Den historiske udvikling i ekstern kvalitetskontrol
For at få en forståelse for, hvad Revisortilsynet er, og hvorfor det var nødvendigt at få oprettet,

vil der nedenfor blive redegjort for den historiske udvikling inden for kvalitetskontrol.

I Danmark er tankerne om kvalitetskontrol og kvalitetssikring i høj grad påvirket af strømninger

fra den internationale erhvervsverden. Sådan startede det også i 1960’erne, hvor revisionsbran-

chen for første gang talte om at benytte kontrol til at sikre kvaliteten af den enkelte revision.

Dette var især et debatteret emne i fagbladene, hvor der var mange artikler om, hvordan man

højnede kvaliteten af revisionen9. Årsagen til, at diskussionen opstod, var dels, at der var stor

interesse heri fra offentlighedens side, og dels at der allerede var kvalitetskontrol i andre bran-

cher.

Først i 1980’erne begyndte kvalitetskontrol at slå igennem i Danmark. Det skyldtes især, at FSR –

danske revisorer (herefter FSR) i 1981 udgav Revisionsvejledning nr. 4 (RV 4), der omhandlede

kvalitetsstyring og kvalitetskontrol10.

FSR begyndte ligeledes i 1980’erne at overveje hvilke muligheder, der var for kvalitetskontrol af

revisorernes arbejde, hvorfor der i 1987 blev nedsat et udvalg, der havde til opgave at undersøge

mulighederne for at indføre et foreningsbaseret kontrolsystem i Danmark11. Denne kontrol blev

indført af FSR som en obligatorisk foreningsbaseret kvalitetskontrol i 199412.

Sideløbende hermed blev der ligeledes arbejdet med kvalitetskontrol i FRR, der i 1992 nedsatte

en styregruppe til at udarbejde en manual om kvalitetsstyring i revisionsvirksomhederne13.

Den foreningsbaserede kontrol havde den store ulempe, at den var på frivillig basis og omfatte-

de kun medlemmer, hvilket vil sige, at havde man ikke lyst til at underlægge sig den eksterne

kontrol, kunne man melde sig ud af foreningen14.

I 1998 oprettede EU et revisionsudvalg, der var sammensat af medlemmer fra revisionsbranchen

i de enkelte medlemsstater. Udvalgets opgave var at udarbejde en henstilling vedrørende kvali-

tetssikring i revisionsbranchen. Denne henstilling blev endeligt udsendt den 15. november 2000 i

form af ”Kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtig revision i EU: Mindstekrav”. Dette var det

første regelsæt, der opstillede retningslinjer for, hvordan den lovpligtige kvalitetskontrol skulle

9 Schaumburg-Müller, Stig-Erik: Revisionsplanlægning og kontrol, side 477-481
10 Dam, John Lunau: Kvalitetsstyring i revisorvirksomheder, side 33 (artikel)
11 Nielsen, Anker: Kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder; et debatoplæg, side 9
12 Langsted, Lars Bo m.fl.: Revisoransvar, side 151-152
13 Dam, John Lunau m.fl..: Kvalitetsstyring i revisorvirksomheder, forord
14 Füchel, Kim m.fl.: Revisor; regulering og rapportering, s. 87.
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foregå i medlemslandene. Reglerne var, som det fremgår af titlen, mindstekrav og skulle imple-

menteres i alle medlemslandende15.

I 2003 blev loven revideret på baggrund af revisorkommissionens arbejde med implementerin-

gen af EU’s henstilling om kvalitetssikring(2001/256/EF), og i den forbindelse var en af ændrin-

gerne, at det danske Revisortilsyn blev oprettet. Den primære ændring fra den foreningsbasere-

de kontrol var, at det ikke var muligt at undgå kontrollen fra Revisortilsynet. Det blev ganske

enkelt lovpligtigt for revisionsvirksomhederne at undergå den eksterne kvalitetskontrol.

Samtidig med revisorkommissionens arbejde på et udkast til ny lovgivning foregik der i USA en af

de mest omfattende erhvervsskandaler i form af Enron-sagen og Arthur Andersens efterfølgende

kollaps. Skandalerne var medvirkende til, at den danske lovgivning på nogle punkter var strenge-

re end mindstekravene fra EU’s henstilling, for at forebygge den type hændelse i Danmark.

Det var ikke kun Danmark, der blev påvirket af skandalerne i USA. Derfor udsendte EU i 2006 det

8. direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber16. Direktivet stil-

lede nye krav til revisors uafhængighed og kom derudover med regler for med hvilket interval,

der skal foretages ekstern kvalitetskontrol. Direktivet havde også til formål at harmonisere reg-

lerne omkring revision på tværs af medlemsstaterne, dog fortsat således at der kun var tale om

minimumsregler, så de enkelte medlemsstater kunne fastsætte strengere regler.

Det 8. direktiv blev implementeret i den danske lovgivning med revisorloven i 2008. Det er sær-

ligt krav til det offentlige tilsyn, der blev ændret.

Seneste ændring til revisorloven er foretaget i 2013 på baggrund af EU’s ændringer til 8. direktiv.

Den væsentligste rettelse i forhold til dette emne er, at der i Revisortilsynet blev ansat medar-

bejdere, der var uafhængige af revisionsbranchen, til at foretage kontrollen med PIE-selskaber.

2.2 Hvad er kvalitet og kvalitetsstyring?
For at skabe en forståelse for, hvad formålet med et kvalitetsstyringssystem er og hvorfor det er

vigtigt at Revisortilsynet kontrollerer revisorernes anvendelse har, er der nedenfor forklaret,

hvad kvalitet, kvalitetsstyring og kvalitetskontrol er.

2.2.1 Kvalitet
Hvordan definerer man god kvalitet og især god kvalitet af revisionsydelsen? Er det, når der er

en blank påtegning, når der er mange supplerende oplysninger, eller når der er forbehold? Er

det, når der er en tilfreds kunde eller en tilfreds revisor?

Kvalitet er en svær størrelse og i høj grad subjektiv. Mange har forsøgt at definere kvalitet i revi-

sion i løbet af årene, og efterhånden er man kommet frem til, at det ikke kun er slutproduktet,

der siger noget om kvaliteten, men i lige så høj grad vejen dertil.

15 EU henstilling 2001/256/EF
16 EU Direktiv 2006/43/EF
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FEE, som repræsenterer revisorprofessionen i Europa, kom i 2006 med følgende bud på, hvad

kvalitet i revision er:

”At its heart, audit quality is primarily about delivering an appropriate professional

opinion on the financial statements of a company. This is supported by the neces-

sary evidence and objective judgments. Audit quality normally includes:

 Leadership, including tone at the top and audit firm strategy;

 People of competence, quality, objectivity and integrity;

 Working practices and quality control procedures;

 Internal monitoring by audit firms of leadership, people, client relationships and working
practices; and

 External monitoring under public oversight to encourage and assist audit firms to improve
audit quality.”17

God revisionskvalitet kræver dermed ikke kun dygtige medarbejdere til at udføre arbejdet, men

også en god ledelse, gode arbejdsprogrammer, anvendelse af et kvalitetsstyringssystem samt en

ekstern kvalitetskontrol, der indbyder til at forbedre kvaliteten af revisionsarbejdet.

Lagene kan illustreres således18:

Revisor fungerer i Danmark som offentlighedens tillidsrepræsentant og skal derfor udføre alle

erklæringsopgaver i overensstemmelse med god revisionsskik. Dette indebærer blandt andet

efterlevelse af gældende revisionsstandarder, samt at revisor udviser ”integritet, objektivitet,

fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelse af

opgaverne”19.

17 FEE; Quality Assurance Arrangements Across Europe, side 10
18 Plancher fra ”Revision 2” ”CMA kvalitetsstyring og kontrol 12102012” af Thomas Riise Skov
19 Lov 2003 § 16
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For revisionsydelser handler kvalitet altså i lige så høj grad om brugerens forventninger til pro-

duktet, og da der er mange brugere af den typiske revisionsydelse, er der også mange forskellige

krav til, hvad kvalitet er20.

På baggrund af disse definitioner er det fortsat svært at opstille kvalitet som noget målbart, især

da der foretages rigtig mange skøn i forbindelse med revisionen. Dette er en af årsagerne til vig-

tigheden af, at revisionsvirksomhederne benytter et kvalitetsstyringssystem til at dokumentere,

at revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik og dermed er af høj kvalitet.

I denne afhandling vil der blive arbejdet ud fra, at høj kvalitet af revisionsydelserne er ensbety-

dende med:

 Der benyttes et kvalitetsstyringssystem

 Overholdelse af uafhængighedskrav

 Overholdelse af gældende standarder

Hvis disse tre krav er opfyldt, så forudsættes høj kvalitet i revisionsydelserne.

2.2.2 Kvalitetsstyring
Formålet med kvalitetsstyring er at sikre, at revisionsvirksomhederne opfylder lovgivningen. Re-

visionsvirksomhederne er underlagt lovkrav om at have et kvalitetsstyringssystem. Dette skyldes,

at man fra lovgivers side vil sikre, at revisionsvirksomhederne, som har til formål at tjene penge,

også bruger energi på at sikre en høj kvalitet af deres ydelser. Revisionsstanderne om kvalitet er

opdelt i to, den første er ISQC 1, der er om kvalitetsstyring generelt, mens ISA 220 omhandler de

krav, der er til kvalitetsstyring på den enkelte opgave.

Kvalitetsstyring er defineret i revisionsstandarden ISQC 1 om kvalitetsstyring. Heraf fremgår det,

at kvalitetsstyring er:

Politikker der er udformet til at opnå en høj grad af sikkerhed for at

- Firmaet og dets personale overholder faglige standarder samt relevante krav i lov og øv-
rig regulering, og

- Erklæringer afgivet af firmaet eller dets opgaveansvarlige partnere er passende efter om-
stændighederne

Og de procedurer, der er nødvendige for at implementere og overvåge overholdelsen af disse

politikker.21

Kvalitetsstyring er dermed ikke noget, man foretager engang imellem, men en iterativ proces.

Det er samtidig en proces, der har til formål at ensrette arbejdsgangene for alle ansatte, således

at der altid kommer et ensartet produkt ud af arbejdet.

20 Dam, John Lunau m.fl.: Kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder, side 69
21 ISQC 1, afsnit 3 og 11
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Kvalitetsstyringen foretages med udgangspunkt i et kvalitetsstyringssystem. Der er stillet speci-

fikke krav til, hvad kvalitetsstyringssystemet i en revisionsvirksomhed skal omfatte. Virksomhe-

den skal sørge for at følgende emner alle er behandlet22:

 Ledelsesansvar for kvaliteten – ”tone at the top”

 Etiske krav

 Kunde- og opgaveaccept

 Menneskelige ressourcer

 Opgavens udførelse

 Overvågning

Der er i standarden også angivet, at kvalitetsstyringssystemet kan være mindre formelt og om-

fattende i en mindre revisionsvirksomhed.

I gennemsigtighedsrapporterne for PIE revisionsvirksomhederne, fremgår det ligeledes, hvilke

elementer der indgår i den enkelte revisionsvirksomheds kvalitetsstyringssystem23. Disse lever

efter min vurdering op til hvad der er krævet i standarden.

2.2.3 Kvalitetskontrol
Revisionsvirksomhedens interne kvalitetskontrol en del af kvalitetssikringen, nemlig den del der i

ISQC 1 hedder ”overvågning”. Dette foregår i revisionsvirksomhederne på flere niveauer og både

internt og eksternt.

I forhold til den enkelte opgave er der ofte flere revisorer om at løse denne, hvor de mest erfar-

ne reviewer de mindre erfarnes arbejde. Derudover gennemgår underskrivende revisor det

overordnede arbejde inden aflevering til kunden.

Der har dermed været flere på sagen til at sikre, at der ikke er fejl.

Samtidig er der krav om, at der årligt stikprøvevist udvælges sager til intern kvalitetskontrol, hvor

revisorer, der ikke har deltaget i opgaven, kontrollerer, om opgaven er løst i overensstemmelse

med firmaretningslinjer, standarder og lovgivning. De internationale revisionsvirksomheder er

samtidig som regel udsat for en international kvalitetskontrol, hvor der kommer revisorer fra

andre lande og foretager kontrollen24.

På den måde er der både en løbende kontrol under udførelsen af den enkelte opgave og en af-

sluttende kontrol i form af den interne kvalitetskontrol.

Sidst men ikke mindst foretages der stikprøvevis udvælgelse af sagerne i den eksterne kvalitets-

kontrol, som er den, denne afhandling omhandler.

22 ISQC 1, afsnit 16
23 Gennemsigtighedsrapporter, se litteraturliste
24 Gennemsigtighedsrapporter, se litteraturliste
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2.3 Delkonklusion
For at kunne undersøge, hvad formålet med indførslen af Revisortilsynet var, er det vigtigt at

skabe en forståelse for, hvad kvalitet og kvalitetsstyring er og hvorfor det er vigtigt at kontrollere

revisorernes efterleven heraf.

Tankerne om kvalitetskontrol i Danmark er i høj grad påvirket af den internationale erhvervsver-

den. Det var brancheforeningerne der først tog initiativ til at indføre en obligatorisk kvalitetskon-

trol af medlemmerne. Efter flere erhvervsskandaler blev den eksterne kvalitetskontrol dog gjort

lovpligtig for alle revisionsvirksomhederne.

Da det er en subjektiv opfattelse, hvad kvalitet er, så afhænger revisorernes og revisionens kvali-

tet i høj grad af brugernes forventninger. Den definition på kvalitet, der benyttes i denne afhand-

ling, er baseret på både FEÉ og ISQC 1’s definition heraf. Der forudsættes derfor, at der er høj

kvalitet i revisionsydelserne når revisionsvirksomheden anvender er kvalitetsstyringssystem,

samt at krav til uafhængighed og standarderne benyttes på de enkelte revisionssager.

Kvalitetsstyring er den proces, der har til formål, at ensrette arbejdsgangene og dermed sikre, at

slutproduktet altid er af en ensartet høj kvalitet. Der er i lovgivningen og revisionsstandarderne

stillet krav til, hvad et kvalitetsstyringssystem hos en revisionsvirksomhed som minimum skal

indeholde.

En del af kvalitetsstyringen er kvalitetskontrol. Dette foretages både internt i virksomhederne og

eksternt via Revisortilsynet. I revisionsvirksomhederne bliver der foretaget kvalitetskontrol lø-

bende under udførelsen af revisionsopgaverne og afslutningsvis med stikprøvevis gennemgang

af enkeltsager.

Det er dette kvalitetsstyringssystem og denne interne kvalitetskontrol Revisortilsynet efterprø-

ver.
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3. Analyse af formålet med Revisortilsynet

3.1 Kort om Revisortilsynet
I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der er ansvarlige for at føre tilsyn med de danske revisorer

og revisionsvirksomheder. De har til ansvar at stå for tilsynet med følgende25:

 Eksamen og efteruddannelse af godkendte revisorer

 Kvalitetskontrol

 Undersøgelser

 Disciplinære sanktioner

 Samarbejde og udveksling af oplysninger med andre landes kompetente myndigheder

For at imødekomme disse opgaver er Erhvervsstyrelsen organiseret således for så vidt angår

kontrol med revision26:

Revisortilsynet er, som det fremgår af figuren, en uafhængig myndighed under Erhvervsstyrelsen

og har til opgave at varetage den eksterne kvalitetskontrol med de danske godkendte revisorer

og revisionsvirksomheder27. Kvalitetskontrollen går ud på at sikre, at revisionsvirksomhederne og

revisorerne foretager deres egen kvalitetssikring i overensstemmelse med reglerne28.

Det er Erhvervsstyrelsen, der fastlægger de nærmere regler for kvalitetskontrollen29.

Revisortilsynet er opbygget således, at der er 9 medlemmer, der alle er udpeget direkte af Er-

hvervsstyrelsen. De pågældende medlemmer repræsenterer hhv. de statsautoriserede revisorer

(2 medlemmer), de registrerede revisorer (2 medlemme) og regnskabsbrugerne (4 medlemmer)

25 Revisorloven (herefter RL) § 32
26 Johansen, Thomas Riise m.fl.: Danske perspektiver på revisorer og revision, side 68
27 Link 4 – Revisortilsynet
28 RL § 29 jf. RL § 24, stk. 3
29 RL § 15, stk. 3 og 4, nr. 1-4



3. Analyse af formålet med Revisortilsynet

Side 16 af 101

samt en formand30. Tilsynet har udelukkende til opgave at tage stilling til, hvad udfaldet af den

enkelte kvalitetskontrol skal være.

Revisionsvirksomhederne kan få følgende konklusioner på kontrollen31:

 Afslutning af kontrollen uden yderligere bemærkninger

 Påtale uden yderligere opfølgning før næste ordinære kontrol

 Påtale med fornyet kontrol

Samtidig tages der stilling til om overtrædelsen er så grov, at revisionsvirksomheden eller revisor

skal indbringes for Revisornævnet.

Ved vurdering af de enkelte sager skal formanden altid deltage, og der skal være repræsenteret

et lige antal revisorer og regnskabsbrugere. Derudover er det et krav, at der ved behandling af

sager for statsautoriserede revisionsvirksomheder mindst skal være en statsautoriseret revisor

til stede og vice versa med en registreret revisionsvirksomhed32.

Medlemmerne i Revisortilsynet og de godkendte kontrollanter er omfattet af samme regler for

uafhængighed, som gælder for revisorerne33. Dette af hensyn til offentlighedens tillid til disse

personer. Derudover er personerne omfattet af særlige regler om tavshedspligt34.

Selve sagsbehandlingen foretages af et sekretariat ansat af Erhvervsstyrelsen. Sekretariatet er

opdelt på hhv. PIE og non-PIE kontrol35. Dette skyldes, at PIE kontroller foretages af sekretariatet

for Revisortilsynet, mens de kontrollanter, der foretager non-PIE kontroller, er ansat hos eller

ejer de enkelte revisionsvirksomheder.

Kvalitetskontrollanternes kontrol af revisionsvirksomhederne omfatter en vurdering af revisions-

virksomhedernes kvalitetsstyringssystem, samt om der leves op til lovens krav om uafhængighed

og kvalitet på erklæringer med sikkerhed36. Erklæringer uden sikkerhed er ikke omfattet af kon-

trollen.

Revisortilsynet finansieres af branchen, der er dermed i lovgivningen givet hjemmel til at opkræ-

ve et årligt gebyr pr. godkendt revisor37. Gebyret dækker alle omkostningerne til administration

af Revisortilsynet.

Omkostningerne for den enkelte kvalitetskontrol skal betales direkte af den enkelte revisions-

virksomhed, baseret på en faktura fra kontrollanten38. Der er hermed samme form for betaling

som ved revision af virksomheder.

30 Link 4 – Revisortilsynet
31 RL § 35, stk. 6 og 7
32 Bekendtgørelse om forretningsorden for Revisortilsynet § 10, stk. 3
33 RL § 36, stk. 1
34 RL §36, stk. 2
35 Link 5 – Revisortilsynet
36 Link 4 – Revisortilsynet
37 RL § 34, stk. 5
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Hvis man driver en revisionsvirksomhed, som ikke afgiver erklæringer, kan man søge om undta-

gelse fra kvalitetskontrollen ved at afgive en erklæring om, at man ikke afgiver erklæringer. Det

er oftest holdingselskaber, der er omfattet af denne undtagelse.

3.2 Analyse af lovgivningen bag Revisortilsynet
For senere i afhandlingen at kunne opstille relevante parametre at analysere Revisortilsynets

arbejde ud fra er det vigtigt at vide, med hvilket formål Revisortilsynet er oprettet, og hvordan

opgaverne forventes løst. For at kunne finde ud af det vil der nedenfor blive foretaget en analyse

af lovgivningen tilbage fra indførelsen af Revisortilsynet med loven i 2003 og de efterfølgende

ændringer frem til den gældende lovgivning. Det er udelukkende de regler, der vedrører Revisor-

tilsynet og kvalitetssikring, der er medtaget.

3.2.1 Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, 2003
Revisortilsynet blev indført ved Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer i 2003. Denne

lov havde sit udgangspunkt i to EU henstillinger, nemlig 2001/256/EF om kvalitetssikring og

2002/590/EF om uafhængighed. Lovgivningen var desuden bygget på Revisorkommissionens

betænkning fra maj 1999 og kraftigt påvirket af Enron-sagen i USA og den efterfølgende Sarba-

nes-Oxley Act.

Denne nye obligatoriske kvalitetskontrol skulle ifølge lovforslaget være med til at ”sætte fokus på

revisorernes arbejde og dermed reducere risikoen for fejl og forsømmelser ved revisorernes erklæ-

ringsafgivelse”39.

I loven blev det derfor slået fast, at alle revisionsvirksomheder og deres ansatte statsautorisere-

de og registrerede revisorer havde pligt til fremover at underkaste sig kvalitetskontrol40.

Det, der især var vigtigt, var, at alle revisionsvirksomheder skulle underkaste sig kvalitetskontrol-

len. Tidligere var mange revisionsvirksomheder blevet kontrolleret, men dette havde været på

frivillig basis gennem de to revisorforeninger (FSR og FRR). Det var altså ikke længere muligt bare

at melde sig ud af foreningen for at undgå kvalitetskontrollen, nu skulle man helt stoppe sin

praksis som revisor.

Det var vigtigt for politikerne, at netop alle revisionsvirksomheder blev underkastet denne kvali-

tetskontrol uden mulighed for undgåelse heraf. Derfor ville man som revisor eller revisionsvirk-

somhed miste sin beskikkelse, såfremt man nægtede at underkaste sig reglerne om kvalitetskon-

trol41.

Formålet med denne bestemmelse var at sørge for, at alle revisionsvirksomheder og revisorer

blev underkastet kvalitetskontrol og derigennem forsøge at nedsætte antallet af fejl og forsøm-

melser fra revisors side.

38 RL § 50
39 Lovforslag 2002/1 LSF 144, side 19
40 Lov 2003 § 14, stk. 1
41 Lov 2003 § 6, nr. 2
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Lovens anvendelsesområde var blevet indskrænket fra at omfatte alt revisors arbejde til kun at

omfatte alle former for erklæringer, der ikke udelukkende er til hvervgivers eget brug42.

Dermed er det ikke alt revisor udfører, der skal udsættes for kvalitetskontrol. Det er udelukken-

de de opgaver, der er omfattet af lovgivningen. I den foreningsbaserede kontrol, som mange af

revisionsvirksomhederne frivilligt havde været med til, var det alle revisors opgaver, der var om-

fattet. Lovgivningen var dermed mindre omfattende for revisionsvirksomhederne på dette

punkt.

I henstillingen fra EU var der lagt op til, at det udelukkende var de foretagne revisioner, der skul-

le være omfattet af kvalitetskontrollen. I Danmark valgte man, at alle erklæringer skulle være

omfattet. Dette skyldes især, at der i den danske lovgivning står, at revisor er offentlighedens

tillidsrepræsentant i forhold til disse opgaver. Derfor gav det for politikerne også bedst mening,

at de opgaver, hvor revisor var offentlighedens tillidsrepræsentant, alle var omfattet af kvalitets-

kontrollen. Dette for at sikre en ensartet høj kvalitet af ydelserne43.

Konsulentydelser er ikke omfattet af kvalitetskontrollen, da man fra politikernes side ikke ønske-

de at forringe revisorernes konkurrenceevne på dette område i forhold til andre spillere på mar-

kedet, så længe revisionsvirksomhederne i øvrigt levede op til de uafhængighedskrav, der var i

forhold til konsulentydelser44.

Revisionsvirksomhederne skulle kontrolleres med et interval på op til 4 år, dog med mulighed for

hyppigere kontrol, såfremt Revisortilsynet fandt årsag til det. Sådan en årsag kan fx være et util-

fredsstillende kontrolbesøg. Tilsynet kan dog også give dispensation til at foretage kontrol med

et interval på op til 6 år. Dette hvis der fx er tale om en mindre revisionsvirksomhed med få lov-

pligtige revisioner45.

Kontrolfrekvensen er fastsat med baggrund i henstillingen fra EU samt de erfaringer, der er gjort

i Danmark med den foreningsbaserede kontrol. Anbefalingerne fra EU lød på en kontrolfrekvens

på mellem 3 og 6 år, mens der i FSR var anvendt en frekvens på 3-4 år og i FRR en frekvens på 3-

5 år. Derfor blev udgangspunktet 4 år med mulighed for afvigelse til begge sider46.

Kvalitetskontrollen skulle omfatte udførelsen af og uafhængigheden i de afgivne erklæringer47.

Der var dermed to niveauer af kvalitetskontrollen, nemlig kvalitetsstyringssystemet der styrer

den generelle uafhængighed, proces mv. og de enkelte opgavers udførelse både med hensyn til

uafhængigheden på den enkelte sag og kvaliteten af det udførte arbejde.

42 Lov 2003 § 1, stk. 2
43 Spørgsmål 12 (L 144 – bilag 29) til Lovforslag 2002/1 LSF 144
44 Lovforslag 2002/1 LSF 144, side 21
45 Lovforslag 2002/1 LSF 144, side 60
46 Lovforslag 2002/1 LSF 144, side 60
47 Lov 2003 § 14, stk. 2
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Kvalitetskontrollen havde dermed ikke udelukkende til formål at mindske antallet af fejl i den

enkelte opgave. Det var også politikernes motiv, at den skulle sikre overholdelsen af de nye uaf-

hængighedsregler48.

Kombinationen af de nye uafhængighedsregler og den obligatoriske eksterne kvalitetskontrol

skulle være tillidsskabende for revisionsbranchen49. De mange internationale erhvervsskandaler

og især Enron-sagen havde været med til at mindske tilliden til revisionsbranchen, og det skulle

lovgivningen være med til at rette op på.

Ud fra den baggrund blev Revisortilsynet oprettet. Revisortilsynet er sammensat ud fra en inten-

tion om at sikre ”en passende, arbejdsdygtig størrelse, som respekteres i offentligheden og det

faglige miljø”50. For at det skulle lykkedes for Revisortilsynet at leve op til dette, var Revisortilsy-

net nødt til at være uafhængig af revisionsbranchen, hvorfor det er vigtigt, at flertallet af med-

lemmerne ikke er revisorer51. Dette skyldes, at det med loven fra 2003 var dem, der havde det

primære ansvar, for at kvalitetskontrollen blev foretaget i overensstemmelse med lovens reg-

ler52.

Det betød ikke, at det var Revisortilsynet, der skulle foretage kontrollen. De havde derimod

fuldmagt til at godkende de personer, der kunne være kvalitetskontrollanter53. De skulle derfor

sikre, at de godkendte kvalitetskontrollanter var uafhængige af de revisionsvirksomheder, de

skulle kontrollere, samt at de udførte kvalitetskontrollen i overensstemmelse med lovens reg-

ler54.

Årsagen til, at politikerne valgte at lade praktiserende revisorer fungerer som kvalitetskontrol-

lanter underlagt Revisortilsynet, var, at de vurderede, at man herved bedst udnyttede den alle-

rede opbyggede viden om kvalitetskontrol fra den foreningsbaserede kontrol. Fra EU-regi var

holdningen, at kontrollen havde lige stor værdi, uanset om det var det uafhængige tilsynsorgan,

der udførte kvalitetskontrollen, eller om den blev udført af praktiserende revisorer, der blev

overvåget af tilsynsorganet. Derfor så politikerne intet problem i at lade de praktiserende reviso-

rer foretage kontrollen55.

Det er den kvalitetskontrollant, der har udført kontrollen, der skal udarbejdede en erklæring

over sin vurdering af revisionsvirksomhedens efterleven af lovgivningen56. Kontrollanten kan dog

kun komme med sin vurdering på det og kan ikke beslutte, hvad konsekvensen heraf skal være.

48 Lovforslag 2002/1 LSF 144, side 22
49 Lovforslag 2002/1 LSF 144, side 28
50 Lovforslag 2002/1 LSF 144, side 61
51 Lovforslag 2002/1 LSF 144, side 25
52 Lov 2003 § 15, stk. 3
53 Lov 2003 § 16, stk. 1
54 Lov 2003 § 16, stk. 2
55 Lovforslag 2002/1 LSF 144, side 62
56 Lov 2003 § 16, stk. 3
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Det er udelukkende Revisortilsynet, der kan bestemme, hvilken reaktion revisionsvirksomheder-

ne skal have på konstaterede fejl og mangler57.

Dette er for at sikre uafhængigheden fra branchen, de enkelte kvalitetskontrollanter kan trods

erklæring om uafhængighed være påvirket af den kontrollerede revisionsvirksomhed, mens det

kræver flere kræfter at påvirke uafhængigheden på et helt Revisortilsyn.

Revisortilsynet skal årligt udarbejde en rapport med resultaterne af kvalitetskontrollen58. Denne

rapport skal laves i statistisk form og dermed uden navns nævnelse af de enkelte revisionsvirk-

somheder59. Hermed gøres de overordnede informationer om kvalitetskontrollen offentligt til-

gængelige. Det er dog ikke muligt for regnskabsbrugerne at se, hvordan den enkelte revisions-

virksomheden har klaret sig i kvalitetskontrollen.

Det blev i forbindelse med behandlingen af lovforslaget foreslået af Socialdemokratiet, at ”et

kommende revisortilsyns afgørelser offentliggøres i en ikkeanonymiseret form”60. Der blev dog

valgt ikke at arbejde videre med dette.

Loven regulerede dermed hovedområderne for Revisortilsynets kontrol med revisionsvirksom-

heder og gav Erhvervsstyrelsen hjemmel til at beslutte de mere detaljerede regler på området.

Det primære formål med loven var at leve op til kravene fra EU og samtidig formindske antallet

af fejl og mangler i revisorernes arbejde. Kvalitetskontrollen havde desuden til formål at sikre, at

revisorerne efterlevede de nye uafhængighedsregler, da kontrollen ligeledes omfattede en vur-

dering af efterlevelsen af disse.

3.2.2 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisor-
loven), 2008
I 2006 vedtog EU 8. direktiv om lovpligtig revision af års- og koncernregnskaber. Formålet med

direktivet var en styrkelse af kvaliteten af den lovpligtige revision og at forebygge yderligere

regnskabsskandaler61.

Direktivet skulle indarbejdes i den danske lovgivning senest den 29. juni 2008. Da der var tale om

forholdsvis omfattende ændringer og tilføjelse af en del regler, blev det bl.a. af overskueligheds-

årsager besluttet at lave en helt ny lov i stedet for at tilpasse den fra 2003.

Nedenfor er de ændringer, der blev gennemført med 2008 lovgivningen, gennemgået. Hvis det

alene er en ændring af placeringen i loven (paragraffens nummer), men indholdet af bestemmel-

sen er det samme som tidligere, vil der ikke være nærmere omtale heraf. Der henvises i stedet til

bilag 4, som er en oversigt over de for denne afhandling væsentligste ændringer i de lovgivnin-

gen.

57 Lov 2003 § 16, stk. 5
58 Lov 2003 § 16, stk. 6
59 Lovforslag 2002/1 LSF 144, side 64
60 Jan Trøjborg (S) BEH1 af L 144, tirsdag den 18. februar 2003 kl. 14.10, side1
61 Skriftlig fremsættelse af lovforslag 2007/2 LF 120
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Den mest omfattende ændring i lovgivningen er dens anvendelsesområde i forhold til den da-

gældende lovgivning. Anvendelsesområdet blev nemlig ændret fra at være ”alle former for er-

klæringer, der ikke udelukkende er til hvervgivers ejet brug” til nu at være ”alle erklæringer med

sikkerhed, der ikke udelukkende er til hvervgivers eget brug”62.

Man fastholder dermed, at kvalitetskontrollen skal dække alle de opgaver, hvor revisor fungerer

som offentlighedens tillidsrepræsentant, men indskrænker området for, hvornår revisor er of-

fentlighedens tillidsrepræsentant. Årsagen til denne indskrænkning er at opnå en klarere af-

grænsning af hvilke opgaver, der hører ind under lovgivningen, og hvilke der ikke gør. Samtidig

mente politikerne ikke, at den omkostning, der var forbundet med Revisortilsynets kontrol af

erklæringer uden sikkerhed, stod mål med den begrænsede sikkerhed, det gav offentligheden.

Det blev derfor vurderet, at det fra et samfundsmæssigt synspunkt gav mere værdi udelukkende

at lade erklæringer med sikkerhed være omfattet af kvalitetskontrollen. Fra EU er der fortsat kun

krav om, at kvalitetskontrollen skal omfatte den lovpligtige revision, hvorfor Danmark fortsat har

en mere omfattende kontrol end krævet i direktivet63.

I den nye lov blev der endvidere indsat en bestemmelse om, at alle revisionsvirksomheder skulle

have et kvalitetsstyringssystem og kunne dokumentere deres anvendelse af dette64. Efter de

tidligere regler var der kun et underforstået krav om, at revisionsvirksomhederne skulle have et

kvalitetsstyringssystem, da dette var en af de ting, Revisortilsynet skulle kontrollere, men med

den nye lovgivning blev det gjort mere tydeligt. Samtidig blev det slået fast, at kvalitetsstyrings-

systemet skulle være der fra etableringen af revisionsvirksomheden og skulle kunne dokumente-

res enten skriftligt eller elektronisk65.

Det egentlige ansvar for, at kvalitetskontrollen blev foretaget i overensstemmelse med gælden-

de lovgivning blev ligeledes rykket fra at være hos Revisortilsynet til at være hos Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen)66. Med den dagældende lov havde Erhvervsstyrelsen

primært til formål at administrere loven gennem fastsættelse af regler mv., hvor de nu i stedet

skal udføre det offentlige tilsyn.

Forskellen fra tidligere ligger i, at et offentligt tilsyn dækker bredere end kun den eksterne kvali-

tetskontrol. Det er fortsat Revisortilsynet, der udfører den eksterne kvalitetskontrol nu blot med

bemyndigelse fra Erhvervsstyrelsen67. Erhvervsstyrelsen har yderligere opgaver omfattende fx

tilsyn med godkendelse og registrering af revisorer og revisionsfirmaer, vedtagelse af standarder

om faglig etik, kvalitetskontrol, efteruddannelse samt undersøgelses- og disciplinærsager og er

dem, der bliver holdt ansvarlige.

62 RL §1, stk. 2
63 Lovforslag 2007/2 LF 120, side 19 og 33
64 RL § 28, stk. 1
65 Lovforslag 2007/2 LF 120, side 67
66 RL § 32, stk. 1 og 2
67 Lovforslag 2007/2 LF 120, side 73
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Dette gøres for at få opbygget ”et effektivt, offentligt tilsynssystem for revisorer og revisionsfir-

maer” 68, hvilket er et af kravene fra EU direktivet. På denne måde gøres tilsynet i højere grad

uafhængigt af revisionsbranchen, da det har fået frataget det øverste ansvar for kvalitetskontrol-

len.

Omfanget af kvalitetskontrollen er i princippet uændret. Det er blot i lovteksten præciseret, at

kontrollen omfatter en vurdering af kvalitetsstyringssystemet, samt udførelsen af og uafhængig-

heden i forbindelse med erklæringer med sikkerhed69.

Frekvensen for, hvor ofte kontrollen skal foretages, ændres med denne lov. Frekvensen var med

den tidligere lov fastsat til 4 år, med mulighed for regulering i begge ender. Politikerne så dog

ingen årsag til, at de danske revisionsvirksomheder skulle kontrolleres oftere end de øvrige i EU

og satte derfor frekvensen ned til hvert 6. år. Den eneste motivation bag dette var at lette byr-

den for revisionsvirksomhederne. Revisortilsynet har fortsat mulighed for at foretage en hyppi-

gere kontrol, såfremt der er noget, der taler for dette70.

For PIE revisionsvirksomheder, blev frekvensen dog sat op, således at kontrollen skulle foretages

minimum hvert 3. år. Den primære årsag til, at kontrollen med PIE revisionsvirksomheder skal

foregår oftere, er, at det er virksomheder af offentlig interesse der revideres, og der derfor er et

særligt incitament til at sikre, at netop revisionen af disse foretages i overensstemmelse med

reglerne. Der er yderligere krav til revision af virksomheder af offentlig interesse, og et af formå-

lene med den hyppigere kontrol er ligeledes at sikre, at disse overholdes71.

I dagældende lov var der ingen direkte krav til kvalitetskontrollanterne, andet end at de skulle

godkendes af Revisortilsynet. I lovforslaget var der omtalt nogle krav i form af fx kursus i kvali-

tetskontrol, som man dog i praksis forlangte. Disse krav kom med lovgivningen i 2008 til at stå

direkte i loven, da der kom et krav om, at kvalitetskontrollanterne skulle have en tilstrækkelig

faglig uddannelse og erfaring inden for revision og kvalitetskontrol for at kunne opnå godkendel-

se72. Der var ikke tale om en decideret lovændring, men nærmere en præcisering, som havde til

hensigt at sikre et ensartet højt niveau i kvalitetskontrollen. Kravene er fastsat med henblik på,

at man ikke er interesseret i hvem som helst som kvalitetskontrollant. Det ville ikke give mening,

hvis de, der lavede fejlene, også fungerede som kvalitetskontrollanter. Det ville i hvert fald på

ingen måde styrke offentlighedens tiltro til det offentlige tilsyn eller revisionsbranchen. Af sam-

me årsag har Revisortilsynet ligeledes opstillet en række kriterier for, hvad man skal opfylde for

at kunne være kvalitetskontrollant. Disse kriterier bunder i bestemmelsen i loven samt teksten i

lovforslaget73.

68 Lovforslag 2007/2 LF 120, side 17
69 RL § 29, stk. 2
70 Lovforslag 2007/2 LF 120, side 68
71 Lovforslag 2007/2 LF 120, side 68
72 RL § 35, stk. 1
73 Lovforslag 2007/2 LF 120, side 77
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I samme omgang er der indført mulighed for at anvende kvalitetskontrollanter, der ikke er prak-

tiserende revisorer74. Dette blev indført af hensyn til, at der kan være særlige omstændigheder,

der kan gøre, at der er brug for en kontrollant, der ikke er revisor. Denne person skal fortsat ha-

ve kvalifikationer til at kunne foretage kvalitetskontrollen. De omstændigheder, der særligt var

tanke på med denne bestemmelse, er, hvor der også er interesse i revisionsvirksomheden fra

udlandet. Denne interesse skyldes, at danske revisionsvirksomheder reviderer danske virksom-

heder, der er noteret på en udenlandsk børs. Den udenlandske myndighed har dermed en inte-

resse i at sikre sig, at den pågældende revisionsvirksomhed foretager revisionen i overensstem-

melse med gældende regler. Muligheden for at benytte ikke praktiserende revisorer er derfor

indført for at spare de omfattede revisionsvirksomheder for et ekstra kontrolbesøg, således at

det danske kontrolbesøg er ligeværdigt med det udenlandske kontrolbesøg, og det dermed er

tilstrækkeligt at dele informationerne med den relevante kontrolinstans. Udenlandske myndig-

heder accepterer nemlig oftest ikke en kontrol foretaget af praktiserende revisorer75.

Med dagældende lovgivning var det revisionsvirksomhederne selv, der indstillede hvilken kon-

trollant, der skulle komme hos dem. Dette blev lavet om med loven i 2008, da politikerne indså,

at der ville blive opnået en højere grad af uafhængighed fra den enkelte revisionsvirksomhed,

såfremt kvalitetskontrollanterne og revisionsvirksomhederne blev matchet af Revisortilsynet

med krav om indsigelse fra parterne, såfremt der var problemer uafhængighedsmæssigt76.

Samme tankegang var bag ændringen i måden, hvorpå vederlaget for kvalitetskontrollen blev

afregnet. Tidligere blev vederlaget aftalt og afregnet direkte mellem kvalitetskontrollanten og

revisionsvirksomheden. Dette udsatte kvalitetskontrollanten for en vis påvirkelighed og af-

hængighed af den kontrollerede revisionsvirksomhed. Det skyldes, at såfremt revisionsvirksom-

heden var utilfreds med den rapport, kontrollanten var i gang med at udarbejde eller den måde

arbejdet blev udført på, kunne de blot true med at tilbageholde kontrollantens betaling.

I den nye lovgivning undgås dette, da betalingen aftales med Revisortilsynet som mellemmand.

Revisionsvirksomheden betaler dermed Revisortilsynet for kontrollen, og Revisortilsynet betaler

kontrollanten samme beløb for deres assistance. Således er kvalitetskontrollanten ikke på sam-

me måde afhængig af at revisionsvirksomheden betaler, og uafhængighedstruslen er dermed

mindre77.

Den nye lov er især lavet med henblik på at fremme en større grad af ensartethed på tværs af

landegrænserne i EU for at sikre, at kvaliteten af revision og tilsynet med revisionen er på et

ensartet højt niveau. Dette er gjort ved at stramme op på eller foretage præciseringer i bestem-

melserne omkring det offentlige tilsyn med revisorerne. Fra politikernes side både i Danmark og i

EU har der været et stort ønske om, at det offentlige tilsyn skal være effektivt og uafhængigt.

Lovgivningen er samtidig begyndt at stille differentierede krav til kontrollen af revisorer, alt efter

74 RL § 35, stk. 1
75 Lovforslag 2007/2 LF 120, side 75 og 86
76 Lovforslag 2007/2 LF 120, side 75
77 Lovforslag 2007/2 LF 120, side 76
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om de reviderer virksomheder af offentlig interesse eller ej. Dette gøres særligt for at give of-

fentligheden den ekstra tryghed over for de virksomheder, der har den største indflydelse på

samfundet.

3.2.3 Ændring af Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomhe-
der (revisorloven), 2012
De ændringer til lovgivningen der er foretaget i 2012 har baggrund i en EU henstilling fra 2008.

Henstillingen om ekstern kvalitetssikring af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder

af interesse for offentligheden er vedtaget samme år som revisorloven trådte i kraft.

I denne henstilling var der opstramninger for det offentlige tilsyn med revisionsvirksomheder,

der reviderer virksomheder af offentlig interesse. Disse opstramninger skyldes et ønske om at

beskytte aktionærer, investorer, kreditorer og andre parter, der har en særligt interesse i denne

type virksomheder. Samtidig havde henstillingen til formål at øge troværdigheden af de oplys-

ninger der fremgår af virksomheder af offentlig interesses regnskaber78.

I Danmark blev kvalitetskontrollen af alle revisionsvirksomhederne udført af praktiserende revi-

sorer. Med lovgivningen i 2008 var der åbnet op for, at der under særlige omstændigheder kun-

ne benyttes ikke praktiserende revisorer til kontrolbesøg. Med ændringen i 2012 blev revisions-

virksomhederne delt op i to, nemlig dem der reviderer virksomheder af offentlig interesse, og

dem der ikke gør.

Opdelingen var så småt startet med 2008 lovgivningen, da intervallet for hvornår virksomheder-

ne skulle kontrolleres var blevet differentieret der. I 2012 blev denne opdeling helt skarp, PIE

revisionsvirksomhederne, skulle ikke længere kontrolleres af praktiserende revisorer, men af

embedsmænd ansat af Erhvervsstyrelsen79. Non-PIE revisionsvirksomheder fortsatte med at

blive revideret af praktiserende revisorer.

Til forskel fra de danske politikere har mange af de udenlandske myndigheder med PCAOB i

spidsen den holdning, at praktiserende revisorer ikke kan forestå den offentlige kvalitetskontrol.

De praktiserende revisorer har for stor interesse i resultatet af kvalitetskontrollen80.

Denne internationale interesse er der ikke på samme måde i de revisionsvirksomheder, der ikke

reviderer virksomheder af offentlig interesse. Derfor blev det valgt at fastholde den allerede

gældende kontrol.

De af Erhvervsstyrelsen ansatte kontrollanter skal være uafhængige af branchen og derudover

have de fornødne kvalifikationer i form af faglig uddannelse, relevant erfaring inden for revisi-

ons- og regnskabsaflæggelse, samt erfaring med kvalitetskontrol. Disse krav er i overensstem-

melse med dem, der gælder for de kvalitetskontrollanter, der er praktiserende revisorer. For at

78 Lovforslag 2012/1 LSF 26, side 3
79 RL § 35, stk. 5
80 Lovforslag 2012/1 LSF 26, side 3



3. Analyse af formålet med Revisortilsynet

Side 25 af 101

vedligeholde kontrollanternes kompetencer er det ligeledes foreslået, at de skal deltage i inter-

nationale workshops om kvalitetskontrol81.

Omfanget af kvalitetskontrollen er ikke blevet ændret med denne bestemmelse. Det er dog ble-

vet foreslået, at der udarbejdes to forskellige retningslinjer; en til kontrol af revisionsvirksomhe-

der, der reviderer virksomheder af offentlig interesse og en til revisionsvirksomheder, der ikke

har denne type kunder. Dette af nemhedsårsager, da der er nogle yderligere forhold, der skal

kontrolleres ved kvalitetskontrollen af den førstnævnte type. Konklusionen på kontrollen afgives

ikke i form af en erklæring som ved praktiserende revisorer, men i stedet som en rapport82.

Som konsekvens af ovenstående ændring er der ligeledes foretaget en ændring af finansieringen

af Revisortilsynet. Dette skal fortsat finansieres ved et gebyr betalt pr. godkendt revisor. Gebyret

deles dog op på revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse og

revisionsvirksomheder, der gør83. Derudover betaler revisionsvirksomhederne fortsat pr. kon-

trolbesøg.

Den nye lovgivning i 2012 havde dermed især til formål at fremme den internationale tillid til de

danske revisionsvirksomheder og det offentlige tilsyn, og derigennem undgå at udvalgte revisi-

onsvirksomheder blev udsat for dobbelt kvalitetskontrol med dertilhørende ekstra omkostninger

for revisionsvirksomheden.

Samtidig skulle lovgivningen fremme kvalitetskontrollens uafhængighed af revisionsbranchen for

revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse, for at give aktionærer,

investorer og kreditorer mv. større tiltro til regnskabernes rigtighed.

3.2.4 EU Direktiv 2014/56/EU
EU vedtog i april 2014 en ændring til 8. direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konso-

liderede regnskaber. Direktivet skal implementeres inden 16. juni 2016 og er vedtaget for at øge

uafhængigheden og objektiviteten af revisorernes arbejde. Dette gøres bl.a. ved at styrke det

offentlige tilsyn med revisorerne ved at give dem tilstrækkelige beføjelser til at kunne foretage

undersøgelser og sanktioner med henblik på at konstatere, forhindre og forbygge overtrædelse

af gældende regler84.

I det nye direktiv er der i forhold til kvalitetskontrol særligt en præcisering af, hvad det er, kvali-

tetskontrollanten skal sikre sig i forbindelse med kvalitetskontrollen85. Direktivet åbner også op

for, at der kan differentieres således, at der er enklere krav til de revisionsvirksomheder, der

udelukkende reviderer mindre virksomheder86.

81 Lovforslag 2012/1 LSF 26, side 13
82 Lovforslag 2012/1 LSF 26, side 13
83 RL § 50, stk. 1, nr. 2
84 EU Direktiv 2014/56/EU, side 1
85 Artikel 24a, stk. 1, litra a-k
86 EU Direktiv 2014/56/EU, side 14
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EU fastlægger endvidere strammere krav til den offentlige kvalitetskontrol, der skal ”organiseres

på en sådan måde, at det er uafhængigt af de revisorer og revisionsfirmaer, der undersøges, og

underlægges offentligt tilsyn87”. For at leve op til dette kunne man godt forestille sig, at det på

sigt ikke længere er muligt at anvende praktiserende revisorer til at foretage kvalitetskontrollen.

Der stilles ligeledes krav om, at kontrollen skal udføres på grundlag af risikoanalyser og samtidig

være hensigtsmæssig og forholdsmæssig under hensyntagen til omfanget og kompleksiteten af

den aktivitet, som det reviderede revisionsfirma eller revisoren udfører88. Denne formulering

giver mulighed for at differentiere kontrollen baseret på omfanget af revisionsvirksomhedernes

kundebase, således at den mindre revisionsvirksomhed ikke bliver udsat for samme kontrol som

det større internationale revisionshus.

Politikerne skal sikre, at finansieringen af det offentlige tilsynssystem er tilstrækkelig, således at

der er de midler og ressourcer, der kræves for at fuldføre opgaven. Finansieringen skal ligeledes

være fri for ”nogen som helst form for behørig påvirkning fra en revisors eller et revisionsfirmas

side89”. Det skal dermed sikres, at den danske finansieringsform er i overensstemmelse hermed.

Reglerne fra EU sigter især på, at det skal være tydeligt for offentligheden, at tilsynsmyndighe-

den er fuldstændig uafhængig af revisionsbranchen, således at tilliden til tilsynssystemet højnes.

3.2.5 Delkonklusion
Den danske lovgivning på revisionsområdet er i høj grad præget af internationale strømninger

med krav fra især EU og USA. Loven i 2003, der indførte Revisortilsynet i Danmark, var en konse-

kvens af to henstillinger fra EU, hvortil politikerne lavede danske opstramninger på baggrund af

bl.a. Enron-skandalen. Der blev lavet ny lovgivning i 2007, nemlig Lov om godkendte revisorer og

revisionsvirksomheder (revisorloven). Denne er senest ændret i forhold til kvalitetskontrol i

2012.

Lovgivningen havde ved indførelsen i 2003 som overordnet formål at reducere antallet af fejl og

mangler i revisorernes arbejde. Dette ville man bl.a. løse ved at sikre sig, at alle revisorer blev

underkastet en obligatorisk ekstern kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollen skulle være medvirken-

de til at sikre, at revisorerne efterlevede de øgede krav, der kom til deres uafhængighed i 2003.

Politikerne ønskede, at kvalitetskontrollen blev foretaget gennem et uafhængigt offentligt organ,

hvorfor Revisortilsynet blev oprettet. Dette blev lavet som en offentlig institution, hvor største-

delen af medlemmerne ikke måtte være praktiserende revisorer.

I starten var kontrollen af samtlige revisionsvirksomheder ens, men med de senere opstramnin-

ger fra EU, der blev implementeret i den nye danske lovgivning og ændringen heraf, blev revisi-

onsvirksomhederne delt op i to; dem der reviderer virksomheder af offentlig interesse, og dem

der ikke gør. Dette for at give offentligheden, både nationalt og internationalt, den yderligere

87 Artikel 29, stk. 1, litra a
88 Artikel 29, stk. 1, litra h og k
89 Artikel 23, stk. 7
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sikkerhed i forhold til de virksomheders regnskaber, samt undgå dobbeltkontrol for de omfatte-

de revisionsvirksomheder.

De væsentligste bestemmelser og ændringer i lovgivningen er vist nedenfor, det fulde skema er

vedlagt som bilag 4.

Loven forventes ændret eller erstattet af ny som følge af det nyeste direktiv fra EU. Det nye di-

rektiv har til formål at øge investorernes sikkerhed i regnskabets rigtighed ved at give det offent-

lige tilsyn øgede beføjelser til at forhindre og forebygge overtrædelser af de gældende regler i

forbindelse med levering af revisionsydelser.
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Formålet med oprettelsen af Revisortilsynet var altså at sikre en ensartet høj kvalitet af revisi-

onsydelserne, som skulle medføre en styrket tillid til revisorernes arbejde. Dette skulle gøres ved

at udsætte alle godkendte revisionsvirksomheder for en effektiv offentlig kontrol efter internati-

onale standarder. Kontrollen skal sikre, at alle revisionsvirksomheder har et kvalitetssikringssy-

stem, der anvendes både generelt og på enkeltsagsniveau.

Ud fra de identificerede intentioner, har jeg opstillet en oversigt over, hvad det primære formål

med Revisortilsynet er, samt hvad de underliggende detailformål er, og hvordan man måler, om

de er opfyldt. Oversigten er vedlagt som bilag 5.

Det vil i de efterfølgende tre kapitler blive undersøgt, om disse detailformål og dertilhørende

målepunkter er opfyldt, for at kunne evaluere, om det primære formål med at højne kvaliteten i

revisionsydelserne er opnået. Første del omhandler Revisortilsynets ressourcer, anden del om-

handler udførslen af kontrollen og tredje del evaluerer de foreløbige resultater.
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4. Analyse og evaluering af Revisortilsynets ressourcer
Denne analyse af de anvendte ressourcer har til formål at undersøge, om der er tilstrækkelige

ressourcer til at udføre opgaverne, om ressourceforbruget står mål med stikprøvestørrelsen,

samt om det er de rigtige ressourcer. Dette bliver undersøgt hver for sig nedenfor.

Analysen vil være delt op i henholdsvis PIE kontroller og non-PIE kontroller. Dette skyldes, at PIE

kontrollerne bliver foretaget af sekretariatet for Revisortilsynet, mens non-PIE kontrollen bliver

udført af praktiserende revisorer. Da det ikke giver mening at analysere de to forskellige ressour-

cegrupper under en, deles de op i to.

I analysen er der ikke undersøgt om ressourcerne arbejder effektivt, da jeg ikke har oplysninger-

ne til at vurdere det. Jeg har dog fået oplyst, at PIE kontrollanterne registrerer deres timer og at

der foretages opfølgning på antallet af benyttede timer90. Non-PIE kontrollanterne har deres

egen virksomhed eller job ud over arbejdet som kontrollant for Revisortilsynet, hvorfor de har en

naturlig begrænsning på hvor mange timer de kan benytte på kontrollen. Begge parter fakture-

rer på timebasis. På baggrund af disse oplysninger er min vurdering, at der arbejdes effektivt,

både med PIE og non-PIE kontrollerne.

4.1 Er der tilstrækkelige ressourcer til at udføre kontrollen?
For at kunne vurdere ressourceforbruget er man nødt til først at kigge rent objektivt på det og

se, hvor stor en population der er tale om, og hvor mange kontrollanter, der er til at foretage

kontrollen med populationen. Samtidig skal det også undersøges, hvor stor en del af den samle-

de population der rent faktisk kontrolleres, og hvad det koster revisionsvirksomhederne.

4.1.1 Ressourcer til PIE kontroller
Det er sekretariatet for Revisortilsynet, der udfører kontrollen med PIE revisionsvirksomhederne.

Jeg har i bilag 6 foretaget et estimat over, hvor mange timer der er til rådighed til kontrollerne

ud fra de oplysninger, der fremgår af Revisortilsynets hjemmeside, og hvad jeg har fået oplyst i

de foretagne interviews. Det er ligeledes estimeret, hvor mange timer en gennemsnitlig PIE kon-

trol tager.

Ifølge mit estimat er der ca. 6.000 timer til rådighed til at foretage PIE kontrollerne og med et

gennemsnit på 6 PIE kontroller om året, er der et krav på ca. 5.500 timer til PIE kontrollerne ale-

ne91.

Ifølge mine estimater bør det lige kunne klares med de timer, der er til rådighed, når der modta-

ges hjælp fra non-PIE afdelingen. I hvert fald så længe der ikke ligger mere end to af de største

revisionsvirksomheder samme år.

90 Interview person A og G
91 Bilag 6
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Sekretariatet mener selv, at de lige har nok ressourcer til at kunne foretage kontrollen, dog med

ønske om ansættelse af 1-2 personer yderligere for ikke at have et lige så stort pres. Den primæ-

re årsag til at det lykkes at få foretaget PIE kontrollen og sagsgennemgangen af non-PIE sagerne

er, at de to afdelinger hjælper hinanden i væsentligt omfang, da deres travle perioder falder på

forskellige tidspunkter af året. På den måde er kontrollen hensigtsmæssigt opbygget, men det er

samtidig medvirkende til, at sagsbehandlingen kan tage op til et år92.

Det er efter min vurdering meget fornuftigt, at alle kontroller er lagt i efteråret, således at non-

PIE sekretariatet har frie hænder til at hjælpe PIE sekretariatet. Ligeledes også af hensyn til at

kunne udføre kontrollen effektivt, da revisorerne er lettere tilgængelige i efteråret, hvor der

typisk ikke er så mange opgaver.

Som situationen er nu, er det min vurdering, at kontrollerne og sagsbehandlingen godt kan gen-

nemføres med de eksisterende ressourcer, men at der er en relativt lang sagsbehandlingstid, og

at der er en stor arbejdsmæssig pukkel i efterårsmånederne, der kunne nedsættes ved at ansæt-

te yderligere personale.

4.1.2 Ressourcer til non-PIE kontroller
Til non-PIE kontrollerne er det godkendte praktiserende revisorer, der foretager kontrollen. Der

er på nuværende tidspunkt i alt 78 kontrollanter; heraf er 53 statsautoriserede revisorer og 25

registrerede revisorer93.

Kontrollanterne forestår kontrollen med de godkendte revisionsvirksomheder, der ikke foretager

revision af PIE virksomheder, hvilket er ca. 1.071 virksomheder94. Da de pågældende revisions-

virksomheder skal kontrolleres minimum hvert 6. år, giver det en årlig mængde på mindst 179

virksomheder, hvilket er lidt over 2 kontroller pr. kontrollant.

Fælles for de kontrollanter jeg har interviewet er, at de typisk er udpeget til 4-6 kontroller pr. år.

Ud af disse kontroller, er der ofte 1-2 af de udvalgte virksomheder som vælger at lukke inden

kontrollen eller nogle holdingselskaber, der ikke afgiver erklæringer95. Det betyder at det reelle

antal kontroller er mellem 3 og 5 pr. år for hver kontrollant. De nye kontrollanter har mellem 2

og 4 kontroller i år96. Ved 4 kontroller pr. kontrollant kan der foretages gennemgang af 312 sa-

ger, hvilket er 1,7 gange det antal sager, der er udvalgt hvert år97.

Alle kontrollanter er enige om, at det er et passende antal sager, de får udstukket. Det er nok til,

at de holder evnerne ved lige og ikke for mange til, at de ikke har tid til det. Der var ligeledes stor

enighed om, at en væsentlig årsag til, at der er tid, er, at kontrollerne ligger i efteråret, hvor der

92 Interview person A, B, G
93 Link 6 – Revisortilsynet
94 I alt 1.088 revisionsvirksomheder jf. FSR: Revisorbranchen 2013, heraf ca. 17 PIE revisionsvirksomheder op-

lyst af sekretariatet for Revisortilsynet
95 Interview person C, D, E, F
96 Mail fra person H, I, J
97 4 sager x 78 kontrollanter = 312 mulige sager, 312/179 = 1,7
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typisk ikke er så meget at se til i branchen. Kontrollerne tager op til en lille måneds tid sammen-

lagt for kontrollanterne98.

Flere af kontrollanterne oplever, at der er kommet større pres på fra Revisortilsynets side med

hensyn til at lægge et budget, der udviser et lavt timeantal. Der er flere, der kommenterede, at

de budgetter, der var indsendt for i år, i flere tilfælde var modtaget retur med en kommentar

om, at der var budgetteret flere timer, end en sag af den størrelse historisk har taget99.

En kontrollant skriver: ”Her syntes jeg Tilsynet glemmer, at kontrollerne i dag tager længere tid,

dels er tjekskemaerne udvidet, dels skal der modsat tidligere foretages kontrol af kursustimer.

Endvidere vil selve udtagning af stikprøver tage længere tid, da disse skal fordeles efter visse prin-

cipper i vejledningen”100.

Der er dog aldrig nogen af kontrollanterne, der har oplevet ikke efterfølgende at få deres budget

eller den endelige timeopgørelse godkendt, så længe de har kunnet redegøre for timerne i sidste

ende101.

På baggrund af talopgørelserne og på baggrund af udtalelser fra kontrollanterne er min vurde-

ring, at der er ressourcer nok til at udføre kontrollen på samtlige udvalgte non-PIE revisionsvirk-

somheder. Det er efter min vurdering, en farligt praksis at fortælle kontrollanterne hvad en gen-

nemsnitlig sag tager, da der er fare for, at enkelte kontrollanter kan føle sig presset til at foreta-

ge en mindre grundig kontrol, for at leve op til det gennemsnitlige tidsforbrug.

4.1.3 Pris for Revisortilsynets kontrol
Revisortilsynet er en offentlig institution, der er 100% brugerbetalt. Det vil sige, at revisionsbran-

chen står for hele finansieringen af den eksterne kvalitetskontrol på lige fod med, at virksomhe-

der selv betaler for revision.

Jeg har i bilag 7 estimeret de årlige omkostninger til Revisortilsynet ud fra det antal kontroller og

fordelingen mellem kontrollerne, der var i 2012. Estimatet lyder på, at der årligt betales mindst

18 mio.kr. for den eksterne kvalitetskontrol. Beløbet er efter min bedste overbevisning lavere

end det reelle, da jeg i estimatet er gået ud fra en situation, hvor der ikke har været nogle pro-

blemer. Ved fejl og mangler i sagerne skal stikprøven i første omgang udvides med en yderligere

og herefter endnu to stikprøver, tillagt den yderligere tid det tager, når det er fejl og mangler,

idet man skal gennemgå dette med den kontrollerede revisor. Da der er konstateret fejl og

mangler ved gennemgang af 22%102 af revisorerne, vil der kunne lægges yderligere omkostninger

oveni de 18 mio.kr., men da jeg ikke har nogle oplysninger til at estimere dette beløb, er det ikke

medtaget.

98 Interview person C, D, E, F
99 Interview eller mail fra person E, F, H, J
100 Mail person J
101 Interview person C-F og mail person H-J
102 (34+73)/489 = 22% jf. Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2012, side 9
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Omkostningerne dækkede i 2012 i alt 1.243103 sager. For at gøre beregningerne overskuelige går

jeg ud fra, at alle de udvalgte sager er revisionspåtegninger på trods af, at de også omfatter re-

view og udvidet gennemgang.

Der blev i 2012 afgivet 192.372104 revisionspåtegninger på regnskaber. Revisortilsynets årlige

stikprøve dækker altså 0,65% af de samlede revisionspåtegninger, og det er, hvis man tager ud-

gangspunkt i, at alle kontrollerede sager er revisionspåtegninger, hvorfor det reelle tal er lavere.

Branchen betaler altså årligt i hvert fald 18 mio.kr. for at få kontrolleret under 1% af det samlede

antal sager. Får man så nok for pengene, eller er stikprøven for lille, til at Revisortilsynet kan

udtale sig med overbevisning om hele branchen?

Det er ikke muligt at udtage 100% af populationen, da det ville være en stor økonomisk belast-

ning for revisionsvirksomhederne. Kontrollen er finansieret af bestanden selv, og der er derfor i

princippet ikke nogen grænse for hvor meget kontrollen må koste. Derfor kunne man godt for-

øge stikprøvestørrelsen, det er der ressourcer nok til blandt non-PIE kontrollanterne, mens det i

non-PIE kontrollen ville kræve ansættelse af flere personer. Spørgsmålet er derfor, om man får

nogen betydelig nytte af den udvidelse af stikprøven?

Efter min overbevisning er det praktisk umuligt at udvide stikprøven således at der kontrolleres

en mærkbar andel af de afgivne erklæringer, før man skal bruge væsentligt flere ressourcer, end

der er til rådighed. De omkostninger og det tidsforbrug der er forbundet med fx at fordoble stik-

prøven står ikke mål med at der nu er kontrolleret knap 2% af populationen i stedet for knap 1%.

Det er ligeledes vigtigt, at kontrollen foretages af kompetente personer, der har tiden til at kun-

ne foretage kontrollen, således at den ikke bliver forhastet. De stikprøver, der udtages på sagsni-

veau, er udtaget ud fra en risikobaseret tilgang, hvilket betyder, at man har udvalgt de sager,

hvor man anser risikoen for fejl for at være størst, dette vurderes også at være mest hensigts-

mæssigt105.

Omkostningerne på de 18 mio.kr. skal holdes op mod en samlet omsætning i branchen på 15,26

mia.kr. i 2012106. Set i det perspektiv er der ikke tale om en specielt stor udgift til kvalitetskon-

trol. Min vurdering er derfor, at revisionsbranchen og samfundet som helhed får et tilstrækkeligt

stort udbytte og overbevisning for pengene, sammenholdt med den begrænsede yderligere nyt-

te der ville være af en eventuel udvidelse af stikprøvestørrelsen. Dog kræver det, at den risiko-

baserede tilgang til stikprøverne fastholdes.

4.2 Er kontrollanterne uafhængige?
Det er vigtigt, at kontrollanterne er uafhængige, da samfundet ellers mister tilliden til kontrollen.

Jeg vil derfor analysere og vurdere, om retningslinjerne for uafhængighed er gode nok, og om

det udefra ser ud til, at de bliver fulgt.

103 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2012
104 FSR: Revisorbranchen i tal
105 Bilag 10
106 FSR: Revisorbranchen 2013, side 5
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4.2.1 Uafhængighed for PIE kontrollanter
Det fremgår både af lovgivningen og af Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets

virksomhed, at kontrollanterne skal være uafhængige af de kontrollerede virksomheder. Men

samtidig er der krav om, at kontrollanterne skal have ”relevant erfaring inden for revision og

regnskabsaflæggelse”107. Dette betyder i praksis, at rigtig mange af de i sekretariatet ansatte

kontrollører er tidligere praktiserende revisorer108, og derfor for det første har tidligere kollegaer

i revisionsvirksomhederne, og for det andet er der muligvis stadig en loyalitetsfølelse både over

for den pågældende revisionsvirksomhed, men også over for branchen.

Kvalitetskontrollanterne ikke må deltage på kvalitetskontrol i den revisionsvirksomhed, personen

tidligere har været ansat i indtil 2 år efter ansættelsesforholdets ophør109. Jeg har af to personer

i sekretariatet for Revisortilsynet fået bekræftet, at det også er de retningslinjer, de arbejder

efter110. Den ene person uddyber ”Nu gælder det, at i en 2-årig periode har jeg ikke adgang til at

deltage i kontrollen på den revisionsvirksomhed, jeg var ansat i tidligere. Jeg har ikke adgang til

filerne. Jeg er gået fra tilsynsmøderne, når virksomheden har været diskuteret, og jeg har ikke ad-

gang til høringssvar eller andet, der har med denne virksomhed at gøre”.111

For praktiserende revisorer er det den samme 2-årige grænse, der gælder i forhold til deres uaf-

hængighed af virksomheder af særlig offentlig interesse. Det gælder både, at revisor ikke må få

en ledende stilling i den pågældende virksomhed indtil to år efter, personen er fratrådt som revi-

sor. Samtidig skal der efter 7 år foretages rotation af revisor, hvor pausen ligeledes er på mindst

2 år112.

Det er på tale at ændre den 2-årige grænse til en 3-årig grænse i forbindelse med den nye lov-

givning, således at der er en endnu større grad af uafhængighed fra revisionsbranchen113.

Finansieringen af kontrollen sker ved, at Revisortilsynet opkræver betaling på timebasis for de

enkelte kontroller. På trods af at betalingen sker direkte fra revisionsvirksomheden til den kon-

trollerende myndighed, er der ikke nogen uafhængighedstrussel her, da der er tale om en offent-

lig myndighed, der har mulighed for at indsende revisionsvirksomheden til Erhvervsstyrelsen

med henblik på sletning i Revireg, såfremt revisionsvirksomheden truer med at undlade at beta-

le.

Revireg er et register over alle revisionsvirksomheder i Danmark. Her skal man registrere sig, hvis

man driver en godkendt revisionsvirksomhed og afgiver erklæringer. I Revireg kan man se en

oversigt over den enkelte revisionsvirksomheds afdelinger, samt hvilke godkendte revisorer, der

107 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed § 27
108 Bekræftet i interview med person A, B og G
109 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed § 27, stk. 3
110 Interview person A og G
111 Interview person A
112 RL § 24, stk. 4 og § 25
113 Interview person A
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er ansat hvor114. Hvis en revisionsvirksomhed slettes i Revireg er den ikke længere godkendt og

må derfor ikke afgive erklæringer.

Reglerne for uafhængighed er dermed tilrettelagt på en sådan måde, at de svarer til, hvad der

forventes af den branche de kontrollerer. Der lægges tilmed op til at forlænge den periode, hvor

kontrollanterne ikke må beskæftige sig med revisionsvirksomheder, hvori de tidligere har været

ansat. Reglerne er derfor efter min vurdering lavet på en måde, der gør, at de rammer det til-

tænkte formål om at sikre uafhængigheden hos kontrollanterne i PIE kontrollerne.

Den ene interviewede udtaler ”jeg anser os for at være uafhængige af revisionsvirksomheder-

ne”115. Dette er selvfølgelig kun denne ene persons vurdering, og personen er ikke objektiv i for-

hold til emnet, da den pågældende er ansat i sekretariatet for Revisortilsynet. Men personen har

dog en indsigt i, om det virker til, at kontrollanterne siger fra, når de føler sig truet på deres uaf-

hængighed, hvorfor jeg godt mener, man kan fæstne en vis grad af tiltro til udsagnet.

Det er selvfølgelig ikke muligt at læse tanker for de enkelte kontrollanter, hvorfor der i sidste

ende godt kan være ikke-uafhængige kontrollanter. Dog er min vurdering, at risikoen for det er

mindre blandt personer, der for de flestes vedkommende har erfaring som praktiserende revisor

og derfor har et dybdegående kendskab til uafhængighedsregler. De har dermed større erfaring

med at identificere, hvornår der kan være et problem i forhold til uafhængighed og sige fra i en

sådan situation.

4.2.2 Uafhængighed for non-PIE kontrollanter
Kontrollanterne, der forestår kontrollen med non-PIE revisionsvirksomhederne, er praktiserende

revisorer med krav om, at de er registreret hos en godkendt revisionsvirksomhed, hvorfor de pr.

definition ikke er uafhængige af branchen116. Dette er dog i orden, da der ikke i intentionerne

bag lovgivningen var lagt op til, at de praktiserende revisorer, der fungerer som kontrollanter,

skulle være uafhængige af branchen, men derimod blot af de revisionsvirksomheder, de kontrol-

lerer.

For at sikre denne uafhængighed er der i Revisortilsynets retningslinjer indarbejdet to bekræftel-

ser af kontrollantens uafhængighed. I første omgang er det lagt ud til den kontrollerede revisi-

onsvirksomhed, der har pligt til at oplyse, hvis de mener, at den af Revisortilsynet udpegede kon-

trollant ikke er uafhængig. Dernæst har kontrollanten pligt til at bekræfte sin uafhængighed.

Ligeledes har kontrollanten pligt til at underrette både Revisortilsynet og den pågældende revi-

sionsvirksomhed, hvis det efterfølgende konstateres, at personen ikke er uafhængig alligevel117.

Tidligere var reglerne lavet således, at revisionsvirksomhederne selv udpegede den kontrollant,

de ønskede. Dermed var der ikke nogen sikkerhed for uafhængigheden på samme måde, som

når det er Revisortilsynet, der står for udvælgelsen. En af de interviewede udtalte ligeledes, at

114 Link 7 – Revireg
115 Interview person G
116 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter, side 1
117 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed § 13, stk. 2, § 15, stk. 1 samt § 17
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man godt kunne mærke, at de kontrollanter, der forestod kontrollen, da revisionsvirksomheder-

ne selv udpegede personen, ikke altid var helt uafhængig. Det begrundede personen med at

have oplevet at være ude på kontrol hos en revisionsvirksomhed, der tidligere var blevet god-

kendt til trods for, at de ikke havde noget kvalitetsstyringssystem118. Der var af samme årsag

også i starten tilfælde, hvor kontrollerne blev annulleret, da kontrollanterne var inhabile119.

Kontrollanterne aflønnes for deres arbejde på timebasis. Tidligere var der betaling direkte fra

den kontrollerede revisionsvirksomhed til kontrollanten, men af hensyn til kontrollantens uaf-

hængighed er det ændret, således at kontrollanten betales af Revisortilsynet, der tilsvarende

opkræver pengene hos revisionsvirksomhederne. På den måde kan revisionsvirksomhederne

ikke påvirke kontrollanterne til at lave en bestemt konklusion ved at true med at tilbageholde

betalingen. Da Revisortilsynet er en offentlig myndighed, bliver det ikke på samme måde et pro-

blem for dem, hvis revisionsvirksomhederne vælger ikke at betale.

Den måde, retningslinjerne er tilrettelagt på nu, lever dermed efter min vurdering op til på be-

tryggende vis at sikre uafhængigheden. Som det også var tilfældet med PIE kontrollanterne, kan

der være tilfælde, hvor man alligevel ikke får en uafhængig kontrollant, men da der er tale om

mennesker, er det ikke muligt at forhindre dette 100%.

Der er her ligeledes tale om uddannede godkendte revisorer, der skal leve op til en høj professi-

onel standard og er vant til at identificere og handle på uafhængighedsproblemstillinger, hvorfor

min vurdering er, at risikoen for denne slags uafhængighedsovertrædelser er lav. Samtidig er der

visse krav, man skal opfylde, før man kan komme i betragtning som kontrollant, herunder om

man fx har igangværende sager i Revisornævnet.

Herudover er der tale om en branche, hvor mange kender hinanden perifært og dermed lettere

kan identificere, hvis kontrollanten ikke er uafhængig. Dette er yderligere med til at nedsætte

men ikke fuldstændig eliminere risikoen for manglende uafhængighed fra kontrollantens side.

4.3 Er kontrollanterne tilstrækkeligt kvalificeret?
Kvalitetskontrollanternes opgave går ud på at vurdere, om de kontrollerede revisorer overholder

de gældende regler både med hensyn til kvalitetsstyringssystem og de enkelte sager. For at kun-

ne løse den opgave er kontrollanterne nødt til at vide noget om både revision og regnskab, men

også om kvalitetskontrol. Nedenstående analyse går ud på at vurdere, om kontrollanterne er

tilstrækkeligt uddannet til at kunne løse opgaven.

4.3.1 Kvalifikation af kontrollanter i PIE kontroller
Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed stiller i § 27 krav om, at PIE

kontrollanter ”skal have tilstrækkelig faglig uddannelse og relevant erfaring inden for revision og

regnskabsaflæggelse og have fornødent kendskab til kvalitetskontrol”. Der er ikke taget stilling til,

118 Interview person C, side 8 samt Revisortilsynet: Redegørelse 2009, side 7
119 Revisortilsynet: Redegørelse 2005, side 9
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hvad tilstrækkelig uddannelse eller fornødent kendskab til kvalitetskontrol er - det er op til den

rekrutteringsansvarlige i sekretariatet for Revisortilsynet at beslutte.

Ifølge ansatte i sekretariatet for Revisortilsynet er der i rekrutteringsprocessen lagt vægt på at

ansætte personer med flere års praktisk erfaring som revisorer, således at der fra kontrollanter-

nes side er en forståelse for de udfordringer revisor står overfor120. Der er således en overvægt

af godkendte revisorer blandt PIE kontrollanterne, og de er som minimum uddannede

cand.merc.aud.’er121. Jeg har slået de enkelte PIE kontrollanter op på internettet, og fået be-

kræftet, at overvægten er godkendte revisorer, og resten er cand.merc.aud.’er. På dem der figu-

rerer på www.Linkedin.com, kan man ligeledes se, at deres CV omfatter tidligere ansættelse hos

revisionsvirksomheder og primært de større.

Bekendtgørelsen er efter min vurdering ikke specifik nok på, hvornår de stillede krav er opfyldt.

Det kunne efter min opfattelse godt forbedres, således at personer uden personligt kendskab til

PIE kontrollanterne bedre kunne vurdere, hvilke krav der er stillet til deres kvalifikationer.

De interne retningslinjer for ansættelse sikrer efter min overbevisning, at lang størstedelen af

kontrollanterne har den faglige uddannelse, der er nødvendig på ansættelsestidspunktet.

Der er i retningslinjerne og lovgivningen ikke fremsat krav om efteruddannelse af PIE kontrollan-

terne for at sikre, de er up to date med den nyeste lovgivning og standarder. Internt er der krav

om 120 timers efteruddannelse over en 3-årig periode, og derudover foretages der halv- og hel-

årlige medarbejdersamtaler, hvor den pågældende medarbejders præstation vurderes122.

Det er efter min vurdering nok til at sikre, at man har tilstrækkeligt uddannede kontrollanter

indenfor en kortere årrække, da de netop er kommet med den praktiske erfaring og derefter

løbende bliver efteruddannet i bl.a. kvalitetskontrol.

Da kontrollanterne udelukkende beskæftiger sig med kvalitetskontrol, bør deres kompetencer i

revisionsmetodik blive væsentligt bedre end en gennemsnitlig revisor. Der er dog en risiko for, at

kontrollanten bliver så specialiseret, at personen også mister følingen med, hvad der er god gen-

nemsnitlig dokumentation.

Da fokus primært ligger på det revisionstekniske, er der også en risiko for, at kontrollanten ikke

formår at holde sin viden på regnskabsområdet ajour og derfor forøger risikoen for at overse

nogle fejl og problemstillinger på regnskabsniveau.

Den ene adspurgte udtrykte, at det var personens klare overbevisning, at hvis 120 timers efter-

uddannelse er nok til de praktiserende revisorer, så er det også nok til kontrollanterne, der kun

kommer ud til sager, der er nye for dem, mens de praktiserende revisorer sidder med de samme

sager år efter år123. En anden udtrykte tillige, at der for det første for de flestes vedkommende er

120 Interview person G
121 Interview person A, B og G
122 Interview person B, G
123 Interview person G
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tale om mere end 120 timers efteruddannelse, og at der for det andet bliver forventet løbende

udskiftning på posterne, da stillingen efter personens opfattelse er særlig attraktiv, når man har

små børn. På den måde vil der ifølge personen være ”en naturlig udskiftning, der er med til at

sikre en fortsat føling med branchen og relevante kompetencer”124.

Personen medgav dermed, at på lang sigt var en risiko for at miste følingen med branchen. Sam-

tidig var begge personer af den holdning, at ved særligt vanskelige områder eller områder, der

kræver særlig indsigt fx finansielle virksomheder, var det vigtigt at engagere eksterne eksperter

til at assistere dem125.

Jeg vil anbefale, at der bliver taget stilling til, om man vil indføre i bekendtgørelsen eller lovgiv-

ningen, at der er et krav om efteruddannelse af PIE kontrollanterne. Ligeledes bør der foretages

løbende evaluering af, om kontrollanterne bibeholder deres kompetencer i tilfredsstillende om-

fang eller om de med tiden bliver for detaljeorienterede.

På nuværende tidspunkt er det min overbevisning på baggrund af de eksterne og interne ret-

ningslinjer, at kontrollanterne i PIE kontrollerne er tilfredsstillende kvalificeret til at udføre kon-

trollen med PIE revisionsvirksomheder.

4.3.2 Kvalifikation af kontrollanter i non-PIE kontroller
For at være kontrollant for non-PIE revisionsvirksomhederne skal man være godkendt af Revisor-

tilsynet. Denne godkendelse opnår man, hvis man lever op til de krav, der er oplistet i bilag 8.

Det er ifølge bekendtgørelsen vigtigt, at der er tale om en praktiserende revisor med praktisk

erfaring i erklæringsafgivelse, som ikke selv har begået væsentlige overtrædelser af revisorloven,

og som kontinuerligt har tid til at deltage i kontrolarbejdet. Retningslinjerne er skruet sammen

på en måde, der gør, at dem, man ved tidligere selv har haft dårlig kvalitet i deres arbejde, bliver

sorteret fra. Der kan selvfølgelig godt være ansøgere, der har lavet fejl og dårlig kvalitet, men

hvor det ikke er blevet opdaget i kvalitetskontrollen. Intentionen er et ønske om at ansætte den

gode gennemsnitlige revisor.

Samtidig bliver de helt grønne godkendte revisorer også sorteret fra, da de ud af de seneste fem

år skal have haft mindst tre års erfaring med erklæringsafgivelse. På den måde bliver det sikret,

at kontrollanten har prøvet at afgive erklæringer og har en vis erfaring, før personen skal kon-

trollere andres erklæringer.

Da jeg spurgte en af de ansatte i sekretariatet for Revisortilsynet, om de mener, at de kontrollan-

ter, de benytter sig af, er dygtige nok var svaret: ”Vi har fået nyt kontrollantkorps i foråret 2014. I

den forbindelse har vi gennemgået alle ansøgninger og vurderet deres kompetencer. På den bag-

grund vil jeg mene, de er dygtige nok på papiret. Vi finder dog først ud af det i praksis efter kon-

124 Interview person A
125 Interview person A, G
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trollen i år, når vi har set deres arbejde. En del kender vi fra tidligere år og har beholdt dem, fordi vi

er tilfredse med deres arbejde126. ”

Jeg vurderer derfor, at retningslinjerne sikrer kvalitetskontrollanter, der i hvert fald på papiret er

kvalificeret til at udføre opgaven. Ifølge den interviewede sørger de også løbende under behand-

lingen af sagerne for at evaluere det arbejde, kontrollanterne har udført. Hvis ikke de har fået et

ordentligt materiale fra kontrollanterne, får de det at vide127.

Det der primært kan anfægtes, er, at der hverken i bekendtgørelsen eller retningslinjerne i øvrigt

er udtrykt noget krav om, at kontrollanterne skal have praktisk erfaring med kvalitetskontrol.

Dette samles dog op ved, at der kræves deltagelse på den årlige kontrollantdag128. I retningslin-

jerne er der lagt op til, at indholdet af denne dag særligt skal have fokus på kvalitetssikring gene-

relt, samt Revisortilsynets kontrol. Det står i retningslinjerne beskrevet som en kursusdag.

Når man spørger kontrollanterne, opfatter de ikke kontrollantdagen som en decideret kursus-

dag. Den beskrivelse, jeg har modtaget fra dem, går ud på, at de den første del af dagen bliver

orienteret om, hvordan sidste års kvalitetskontrol gik, hvad fokuspunkterne for det kommende

år er, og hvad der eventuelt er lavet af ændringer. Den anden del af dagen har et mere kursus-

præget indhold, hvor der bliver gennemgået cases, og hvor kontrollanterne har mulighed for at

stille spørgsmål129.

En kontrollant udtrykker, at kurset er blevet bedre i år end tidligere, da der var medtaget mere

omkring den praktiske udførelse af kontrollen130. Der kan derfor godt stilles spørgsmålstegn ved,

hvor godt rustet kontrollanterne reelt er, hvis ikke de har nogen forudgående erfaring med den

praktiske udførelse af kvalitetskontrol.

Ud fra den erfaring jeg har gjort mig i forbindelse med de foretagne interviews, har langt de fle-

ste kontrollanter dog en forudgående erfaring med kvalitetskontrol, enten som den internt kvali-

tetsansvarlige, udførelse af international kvalitetskontrol i medlemsnetværket eller som fagkon-

sulent i en af revisorforeningerne131. Mange af de interviewede har udtrykt, at kvalitetskontrol

ligeledes er et stort interesseområde for dem personligt. Så problemet omkring manglende erfa-

ring med kvalitetskontrol eksisterer nok ikke reelt, eller i hvert fald ikke for så mange.

De kontrollanter, jeg har interviewet, har ligeledes generelt været revisorer med mange års erfa-

ring, oftest 20-30 år i branchen og mange år som kvalitetskontrollant, ofte både for Revisortilsy-

net og i den foreningsbaserede kontrol. Der er ingen af de interviewede kontrollanter, der har

oplevet, at revisionsvirksomhederne har givet udtryk for, at de mente, at kontrollanterne ikke

126 Interview person B
127 Interview person B
128 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed § 19
129 Interview person F, G
130 Interview person J
131 Interview person C, D, E, F og mail person H, I, J
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var dygtige nok. Ligeledes er der heller ikke nogen af dem, der tidligere har modtaget klager ved-

rørende dette132.

I sekretariatet for Revisortilsynet oplever man heller ikke, at der klages over kontrollanterne,

fordi de ikke er dygtige nok. Når der modtages klager, er det oftest over honoraret eller kontrol-

lantens adfærd133.

Af de kontrollanter, jeg har været i kontakt med, der er blevet godkendt i år, er der ligeledes 10-

15 års erfaring i branchen og i alle tilfælde tidligere erfaring med intern kvalitetskontrol134.

Min vurdering er dermed, at retningslinjerne er godt nok tilrettelagt til at sikre kvalificerede kon-

trollanter. Man kunne dog overveje, om der enten skulle stilles mere udtrykkelige krav om erfa-

ring med kvalitetssikring, eller om kontrollantdagen i endnu større grad skulle have fokus på

uddannelse i stedet for orientering. Ikke fordi det er et problem for de kontrollanter, der har

været mange år i systemet, men mere af hensyn til, når der godkendes nye kontrollanter.

I praksis vurderer jeg på baggrund af mine interviews og de eksisterende retningslinjer, at kon-

trollanterne reelt er tilstrækkeligt kvalificeret til at udføre den eksterne kvalitetskontrol.

4.4 Delkonklusion
Analysens formål var at finde frem til, om Revisortilsynet har tilstrækkelige ressourcer til at udfø-

re kontrollen, om ressourceforbruget stemmer overens med stikprøvestørrelsen, og om det er

de rigtige ressourcer både med hensyn til kompetencer og uafhængighed.

I sekretariatet er højsæsonerne planlagt således, at der er mulighed for, at de to afdelinger kan

hjælpe hinanden med henholdsvis udførelse af PIE kontroller og sagsbehandling af non-PIE kon-

troller. Samlet set er sekretariatets og min vurdering, at opgaven kan løses med de ressourcer,

der er tilstede nu. Det ville dog være mere effektivt og dermed mindske risikoen for fejl, hvis der

blev tilført yderligere ressourcer til sekretariatet.

De kontrollanter, der forestår non-PIE kontrollerne, har i gennemsnit 4 sager pr. år, hvilket rige-

ligt dækker den stikprøve, der udtrækkes. Kontrollanterne vurderer alle, at 4 sager er et passen-

de antal, og at de har ressourcerne til det. Det er ligeledes min vurdering, at der er nok ressour-

cer til at udføre non-PIE kontrollen.

Ressourceforbruget er estimeret til at koste revisionsbranchen 18 mio.kr. om året ved en sags-

gennemgang på under 1% af de samlede revisionspåtegninger årligt. Sat op mod branchens sam-

lede omsætning på 15,26 mia.kr. står omkostningerne dog fint mål med resultatet, særligt da

stikprøverne er udvalgt med en risikobaseret tilgang. Stikprøven ville skulle udvides betydeligt,

for at dække en væsentligt større andel af de samlede afgivne erklæringer med sikkerhed, de

132 Interview person C, D, E, F
133 Interview person B
134 Mail person H, I, J
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omkostninger der er forbundet hermed står ikke mål med den relativt lille øgede værdi det giver

samfundet.

Retningslinjerne for uafhængighed for både PIE og non-PIE kontrollanter er tilrettelagt på en

måde, der stemmer overens med retningslinjerne for revisors uafhængighed, og på den bag-

grund er det min vurdering, at der på betryggende vis er implementeret retningslinjer, der sikrer

en tilfredsstillende grad af uafhængighed mellem kontrollant og revisionsvirksomhed. Da der

samtidig er tale om en faggruppe med en høj professionel standard er min vurdering, at risikoen

for overtrædelse af uafhængighedsreglerne er lille.

De officielle retningslinjer for, hvornår en person er kvalificeret til at være kontrollant for PIE

revisionsvirksomhederne, lader en del tilbage at ønske. De er ikke særligt specifikke og giver ikke

noget indtryk af, hvad der kræves af en kontrollant. De interne retningslinjer giver en bedre vej-

ledning og stiller også krav om efteruddannelse. For at sikre kompetencerne og holde føling med

branchen, er det vigtigt, at der fokuseres på, at kontrollanterne får den rigtige efteruddannelse,

samt at der med jævne mellemrum tilføres nye ressourcer til sekretariatet. På nuværende tids-

punkter er min vurdering dog, at de eksisterende PIE kontrollører har de rette faglige kvalifikati-

oner til at kunne udføre opgaven.

De krav, der stilles til kontrollanterne af non-PIE revisionsvirksomhederne, er mere specifikke

end for PIE kontrollanterne. Dog står der ikke noget specifikt i retningslinjerne om, at der forven-

tes erfaring med intern kontrol. Kontrollanterne skal i stedet deltage i en årlig kontrollantdag,

der ligeledes indeholder et indslag om kvalitetskontrol. Der kunne efter min vurdering godt være

et mere specifikt krav om erfaring med kvalitetskontrol eller gøres mere ud af kursusdelen på

kontrollantdagen. De nuværende kontrollanter vurderes dog at have kvalifikationerne til at kun-

ne udføre kontrollerne tilfredsstillende.
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5. Analyse og evaluering af udførelsen af kontrollen
Denne analyse har til formål at belyse, hvordan kontrollen udføres, og om dette er i overens-

stemmelse med, hvad der blev forventet ved indførelsen. Dækker kontrollen de forventede om-

råder, foretages den effektivt med ensartet høj kvalitet, og er den relevant i forhold til de eksi-

sterende risici.

5.1 Kontrolleres alle revisionsvirksomhederne
Revisortilsynet har til opgave at sikre, at alle godkendte revisionsvirksomheder underlægges

kvalitetskontrol.

Udvælgelsen af revisionsvirksomheder sker på baggrund af et udtræk fra Revireg. Ifølge sekreta-

riatet foregår det ikke manuelt, men via et it-program. Dette er sat op til at hente de informatio-

ner, der skal benyttes for at kunne foretage udvælgelsen i Revireg og herefter tilfældigt udvælge

revisionsvirksomheder til kontrol. Systemet er ifølge sekretariatet sat op således, at alle nye revi-

sionsvirksomheder udtages til kontrol første år, og de øvrige udvælges med tilfældige intervaller,

dog således at alle med 5 år siden sidste kontrol udtages135. Jeg har ikke haft mulighed for at

kontrollere systemet, da det indeholder fortrolige oplysninger, men på baggrund af de oplysnin-

ger, jeg har fået i de foretagne interviews, virker det til, der er foretaget en fornuftig systemop-

sætning til at hjælpe med at sikre at alle non-PIE revisionsvirksomheder kontrolleres i løbet af

den 6-årige periode.

For PIE revisionsvirksomhederne er udvælgelsen mere manuel, da der for kontrollen i 2014 kun

var 17 revisionsvirksomheder, der var omfattet af denne kontrol. Da der ikke er voldsomt mange

at holde styr på, er min vurdering, at det ikke er blandt denne type virksomheder, der er risiko

for, at ikke alle kontrolleres indenfor det godkendte interval.

Der hvor risikoen er størst for at enkelte revisionsvirksomheder undgår kontrol, er efter min vur-

dering, hvor revisionsvirksomheden sletter sin registrering i Revireg, når denne udvælges til kon-

trol, og senere opretter ny revisionsvirksomhed, sletter denne ved udvælgelse til kontrol og så

videre. Ifølge sekretariatet er det ikke deres opfattelse, at der er nogen, der benytter sig af

ovennævnte metode til at undslippe kontrollen, men det er også en af årsagerne til, at alle nye

revisionsvirksomheder bliver kontrolleret 1-2 år efter, de er startet. Det er sekretariatets opfat-

telse, at alle, der er registreret i Revireg, kontrolleres inden for den periode de skal, og efter

2014 kontrollen bør alle revisionsvirksomheder have undergået mindst en kontrol efter de reg-

ler, der blev indført med 2008 loven136.

Jeg spurgte ind til, om de var sikre på, at alle praktiserende revisorer var registreret i Revireg, når

nu man benytter dette som baggrund for udvælgelsen. De kunne ikke afvise, at der var enkelte,

der praktiserede som revisor, og som ikke var registreret i Revireg. Ifølge loven skal man være

135 Interview person G
136 Interview person A, B, G
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registreret i Revireg for at være en godkendt revisionsvirksomhed, hvorfor alle godkendte revisi-

onsvirksomheder ifølge dem er omfattet af kontrollen. Dem, der eventuelt måtte praktiserer på

trods af manglende godkendelse, ville efter deres opfattelse blive fange af Erhvervsstyrelsens

regnskabskontrol. Så de skulle efter deres vurdering nok blive fanget af systemet, bare ikke af

Revisortilsynets kontrol137. Denne opfattelse er efter min vurdering korrekt, særligt da Erhvervs-

styrelsen redegør for, at de netop har konstateret to revisorer, der afgav revisionspåtegninger

uden at være tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed138.

På den baggrund er det min vurdering, at retningslinjerne for udvælgelsen af revisionsvirksom-

hederne er tilrettelagt på en tilfredsstillende måde til at sikre, at alle godkendte revisionsvirk-

somheder kontrolleres. Der kan dog efter min opfattelse være en minimal risiko for, at enkelte

revisorer sletter og efterfølgende opretter ny revisionsvirksomhed for at undgå kontrollen. Dette

er dog ikke en problemstilling, der kan løses via Revisortilsynet, men i stedet via regnskabskon-

trollen eller andre initiativer.

5.2 Understøtter arbejdsprogrammerne formålet
Formålet med kvalitetskontrollen er at foretage en vurdering af kvalitetsstyringssystemet, samt

udførelsen af og uafhængigheden i forbindelse med erklæringer med sikkerhed. Bekendtgørel-

sen oplister, hvad det forventes, at kontrollen omfatter; dette er vedlagt som bilag 9.

For at sikre, at kontrollerne omfatter alle kravene, samt at de foretages effektivt, er det vigtigt,

at de arbejdsprogrammer, kontrollanterne skal benytte, er hensigtsmæssigt udført og indehol-

der alle de spørgsmål, der er nødvendige for at kunne kontrollere områderne. Jeg har derfor

gennemgået de tilgængelige arbejdsprogrammer for at se, om de indeholder de nødvendige

spørgsmål for at kunne vurdere ovenstående, og for at se om de er let tilgængelige for kontrol-

lanterne.

Alle arbejdsprogrammerne er lavet som word-dokumenter med tekstbokse, der skal udfyldes af

kontrollanten. Arbejdsprogrammerne er opbygget således, at først stilles der et spørgsmål, der

skal undersøges af kontrollanten, så er der henvisning til den relevante lovgivning, herefter

kommer kontrollantens svarmuligheder (Ja/Nej/IR) og til sidst en mulighed for at skrive be-

mærkninger. Et eksempel er vedlagt som bilag 11.

For hvert område skal kontrollanten skrive en konklusion og forslag til eventuelle forbedringsmu-

ligheder. Samtidig er der en boks, hvor revisionsvirksomheden kan komme med kommentarer.

Kontrollen af virksomheden generelt fylder ca. 15 sider, hertil kommer 30 sider pr. revisionsop-

gave, der er udvalgt til kontrol, 10 sider pr. review eller udvidet gennemgang og 2 sider pr. revi-

sor, der er udvalgt til kontrol af efteruddannelse. Der er altså tale om forholdsvist omfattende

arbejdsprogrammer. Sideantal er for non-PIE kontroller. For PIE kontroller er der tillæg med de

yderligere krav, der stilles til den type revisionsvirksomheder.

137 Interview person G
138 Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder: Redegørelse 2013, side 14
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Alle de interviewede kontrollanter var enige om, at arbejdsprogrammerne er gode. Et par styk-

ker nævnte, at de syntes, man kommer vidt omkring, når man gennemgår arbejdsprogrammer-

ne, samt at der godt kan opstå forvirring omkring, hvornår man skal benytte svarmuligheden Nej

og IR i forhold til hinanden139. Der var ingen, der mente, at der manglede spørgsmål i arbejd-

sprogrammerne.

Det er særligt arbejdsprogrammet til gennemgang af en revisionssag, der er omfattende. I store

træk er det en oplistning af de krav, der stilles i de forskellige ISA’er. Ifølge sekretariatet er ar-

bejdsprogrammerne oprindeligt udarbejdet i samarbejde med FSR for at sikre, at branchen

overordnet var enig i, at det var det, der var kravene. Revisortilsynet har efterfølgende oplevet,

at FSR har henvendt sig til dem med et ønske om, at der blev udarbejdet et særligt arbejdspro-

gram til sagsgennemgang på en lille revisionssag140.

Jeg foreslog dette over for kontrollanterne, der både kontrollerede små revisionssager og selv

havde små revisionssager. Ingen af dem syntes, det er relevant at forkorte arbejdsprogrammer-

ne, da det er kontrollantens opgave at vurdere, hvornår de enkelte områder i arbejdsprogram-

met er relevant. Deres holdning er altså, at de eksisterende arbejdsprogrammer var godt nok

udarbejdet til at understøtte kontrollen både på små og store revisionsvirksomheder. En enkelt

udtrykte dog ønske om, at Revisortilsynet gør mere ud af at sige, at man som kontrollant skal

skære de irrelevante områder fra under kontrollen141.

Sekretariatet er enig i, at arbejdsprogrammerne er omfattende, og at der er mulighed for for-

bedring, både ved at gøre dem kortere og mere procesorienterede142. Både FSR og kontrollan-

terne har mulighed for at komme med kommentarer og forbedringsforslag til arbejdsprogram-

merne. Ifølge sekretariatet modtages der ikke særligt mange forslag hertil fra kontrollanterne.

På PIE kontrollerne har kontrollørerne et program, som de taster svarene ind i, i stedet for et

word-dokument. Den person, der omtalte programmet, havde ikke en overvejende positiv hold-

ning til, hvordan programmet var udformet, da der skal foretages mange klik med musen, hvilket

ikke gør det så effektivt at arbejde med143.

Det kunne på den baggrund være en mulighed at gøre de programmer, PIE kontrollørerne arbej-

der med, mere effektive og lettere anvendelige Derudover kunne det udformes således, at kon-

trollørerne på non-PIE kontrollerne ligeledes kunne benytte disse i stedet for at udfylde i word-

dokumenter og indsende dokumentationen pr. mail. Dette giver ligeledes mulighed for upload af

dokumentationen direkte i programmet, således at sekretariatet har dokumentationen for alle

non-PIE kontrollerne liggende til deres gennemgang og ikke først skal efterspørge det hos kon-

trolløren. I samme ombæring kunne de afsnit, der oftest ikke er relevante ved kontrol af små

139 Interview person A, C, D, E, F
140 Interview person G
141 Interview person C, D, E, F
142 Interview person A
143 Interview person G
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revisionsopgaver, eventuelt tydeliggøres i programmet, så de er lettere for kontrollørerne at

identificere og springe over.

Arbejdsprogrammerne har jeg på baggrund af udsagn fra sekretariatet, kontrollører og FSR’s

medvirken til fremstillingen vurderet, kommer hele vejen rundt om de krav, der er stillet til revi-

sionsvirksomhederne. De er ikke udformet så effektivt og brugervenligt, som det kunne være

tilfældet, men da langt de fleste kontrollanter synes de er gode, og da der ikke kommer specielt

mange forbedringsforslag til arbejdsprogrammerne, er min vurdering, at de i tilfredsstillende

grad understøtter processen. Der er dog plads til at gøre dem endnu mere effektive og lettere at

tilpasse til den enkelte revisionssag. Risikoen ved dette er dog, at der er større sandsynlighed for,

at relevante områder bliver overset, da det bliver lettere at vælge dem fra.

5.3 Arbejdes der ud fra relevante fokusområder
I forbindelse med hvert års kontroller udvælger Revisortilsynet nogle fokusområder, hvor de

mener, der ligger en forøget risiko for fejl. Disse områder har blandt andet betydning for sam-

mensætningen af stikprøven på revisionssager144. Nedenfor er en oversigt over de fokusområ-

der, der har været siden Revisortilsynets oprettelse145:

 Opfølgning på intern efterfølgende kontrol (2010-2014)

 Konkurssager (2010-2014)

 Revision af omsætning (2013-2014)

 Værdiansættelse af aktiver, der er påvirket af væsentlige regnskabsmæssige skøn (2013-

2014)

 Koncernrevision (2013-2014)

Som det fremgår af oversigten, er det først i 2010, Revisortilsynet begyndte at arbejde med fo-

kusområder for kontrollen. Jeg har nedenfor oplistet de foreløbige resultater af deres fokusom-

råder. Da kontrollen for 2014 ikke er færdig, er der ikke resultater for det år.

Som det ses, er der konstateret op til flere fejl i gennemgangen af områderne. Det fremgår dog

ikke hvor mange sager, der er kontrolleret i alt af denne slags, hvorfor det er svært at sige, om

det er mange eller få bemærkninger i forhold til den totale kontrollerede population.

Ud fra det antal fejl der har været på områderne, virker det fornuftigt at have et vist fokus herpå.

Revisortilsynet har med 2013 kontrollen erfaret, at mange af revisorerne og kontrollanterne

mangler viden omkring reglerne vedrørende koncernrevision, hvor der er konstateret mange fejl

i de kontrollerede sager, samt flere forkerte kommentarer fra kontrollanterne146. De har ligele-

144 Bilag 10
145 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2003 -2013, samt retningslinjer for 2014 kontrollen ”Gen-

nemførsel af kontrol for non-PIE og rapportering herom”, side 19-20
146 Interview person G
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des i 2013 kontrollen fundet ud af, at der var mange revisorer, særligt i non-PIE revisionsvirk-

somhederne, der ikke kendte til forhåndsantagelsen af, at der er besvigelser på omsætningen147.

148

Revisionsbranchen som helhed har ligeledes stor fokus på mange af de ovenfor nævnte områ-

der. Når man gennemgår FSR’s hjemmeside for nyheder om revision, ses det, at der er mange

artikler om revision af omsætning149, efterfølgende intern kontrol150, going concern151 samt revi-

sion af regnskabsmæssige skøn152. Det er ligeledes min erfaring, at det er områder der stiller

store krav til udførelsen og dokumentationen af revisionen, hvorfor der er en større risiko for

fejl.

Når både branchen og Revisortilsynet har fokus på de samme områder, og der samtidig fortsat

konstateres mange fejl ved gennemgang af fokusområderne, er det min vurdering, at det er nog-

le relevante fokusområder, der er udvalgt.

5.4 Har kvalitetskontrollen ensartet høj kvalitet
Politikerne havde ved indførelsen af Revisortilsynet et ønske om at sikre en kontrol af en ensar-

tet høj kvalitet. Jeg vil derfor i dette afsnit undersøge, om kontrollen foretages på et ensartet

niveau, og om den er af høj kvalitet.

I revisionsbranchen er der en opfattelse af, at kvalitetskontrollen bliver foretaget uensartet, sær-

ligt på de mindre revisionsvirksomheder153. Jeg spurgte de interviewede kontrollanter, om de

mener, at de hver især er lige grundige på alle de kontroller, de er ude på. Det mener de alle154.

Dette svar giver dog ikke den store overbevisning, da det er deres eget arbejde, de skal forholde

147 Interview person G
148 Egen tilvirkning på baggrund af Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010-2013
149 Fx Link 8 – FSR
150 Fx Link 9 – FSR
151 Fx Link 10 – FSR
152 Fx Link 11 – FSR, side 6
153 Link 12 – FSR
154 Interview person C, D, E, F
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sig kritisk til, men det kan dog give en indikation af, at kontrollanterne mener, at de trods alt er

konsekvente i forhold til, hvor grundigt de udfører kontrollen.

Jeg spurgte derfor også, om de mener, at deres kontrollantkollegaer benytter samme væsentlig-

hedsniveau, som de selv gør. Der er mange blandt kontrollanterne og i sekretariatet, der mener,

at der er stor forskel på, hvor grundige de enkelte kontrollanter er155.

En kontrollant udtaler: ”Jeg har oplevet nogen på de der kontrollantmøder, som har været meget

detaljefokuserede, hvor man har været nødt til at sige, glem det, det har ingen betydning, lad os

komme videre.156 ” En anden siger: ”Men der er jo nogle kontrollanter, jeg hører, som går i meget

små sko og går ned i ting, som er petitesser efter min opfattelse.157”

En ansat i sekretariatet har samme opfattelse: ”Det er en kendt sag, at pløjedybden er forskellig

på de enkelte non-PIE kontroller. Dette er der forsøgt rettet op på ved at rydde op i kontrollant-

korpset. Der er foretaget nogle udskiftninger i år for at få et bedre korps.158”

At det ikke kun er på non-PIE kontroller, der benyttes varierende væsentlighedsniveau, fik jeg

bekræftet af en person i sekretariatet for Revisortilsynet. Personen ønskede ikke at blive citeret

herfor, men var overrasket over, hvor langt enkelte personer var villige til at gå ned i detaljen for

at finde fejl.

Det er altså noget, som både branchen, kontrollanterne og sekretariatet for Revisortilsynet me-

ner er et problem. Dog skulle det efter deres opfattelse have hjulpet, at man har foretaget en

oprydning i kontrollanterne, således at de resterende har et mere ensartet niveau.

Jeg spurgte ind til, hvad man gør for fremadrettet at sikre, at der er en større enighed om, hvor

dybt man skal gå i den enkelte sag. Holdningen i sekretariatet er, at kombinationen af arbejd-

sprogrammerne og de årlige kursusdage er med til at sørge for at informere kontrollanterne om,

hvad det er, de ønsker, de skal undersøge, og hvor dybt de skal gå. Det er ifølge sekretariatet

vigtigt, at kontrollanterne forstår, at der ikke er tale om en ny revision, men en udfordring af den

foretagne revision. På non-PIE kontrollerne står sekretariatet ligeledes for en vis form for ens-

retning i deres sagsbehandling. Ifølge dem skal sagsbehandlingen være med til at udligne even-

tuelle forskelle i grundigheden159.

Der var enighed om, at udfordringen ikke ligger i, at nogle kontrollanter ikke er grundige nok,

men derimod at enkelte kontrollanter er for grundige i deres kontrol. Dette stemmer overens

med den opfattelse, der er i branchen om, at særligt de mindre revisionsvirksomheder bliver

udsat for en uensartet kontrol. Det er derfor ikke et problem, at kvaliteten af kontrollen er for

lav, hvilket stemmer godt overens med de tidligere konklusioner om, at kontrollanterne er dygti-

155 Interview person A, B, C, F
156 Interview person F
157 Interview person C
158 Interview person A
159 Interview person A, B, G
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ge nok, at arbejdsprogrammerne sørger for, at alle emner vendes, og at det er relevante fokus-

punkter, der arbejdes ud fra.

Men hvorfor er det er problem for branchen, at kontrollen er for grundig? Hvis der er blevet

opdaget en fejl, er det jo fordi, der er blevet begået en fejl. Det er jo ikke kontrollanten, der er

skyld i, at revisoren har lavet en fejl.

En årsag til, at det kan være et problem, at kontrolløren er for grundig er, at det er en let øko-

nomisk belastning for den revisionsvirksomhed, der kontrolleres, da der faktureres pr. time. På

den måde bliver det let konkurrenceforvridende blandt revisionsvirksomhederne, hvis en revisi-

onsvirksomhed udsættes for en grundigere kontrol end de øvrige revisionsvirksomheder.

Det er et større problem, hvis kontrollanten har den indstilling til kontrollen, at hans opgave er

at skulle finde fejl, da virksomheden så ikke har en reel chance for at bestå kontrollen, da langt

de fleste mennesker begår fejl indimellem. Samtidig kan det medføre en risiko for, at de fejl der

konstateres er fejl der ikke har betydning for forståelsen af regnskabet, konsekvensen heraf eva-

lueres i efterfølgende afsnit.

På den baggrund kan det konkluderes, at kontrollen ikke foretages ens for alle revisionsvirksom-

heder, da den varierer alt efter hvilken kontrollant, man får udpeget. Problemstillingen gør sig

gældende både for PIE og non-PIE kontrollen. Begge steder er oplevelsen, at enkelte kontrollan-

ter er for grundige. Det er dog vigtigt at understrege, at det langt fra er alle kontrollanter, der er

for grundige. Det er enkelte personer, det drejer sig om. Revisortilsynet bør derfor gøre mere for

at informere om, hvor dybt den enkelte kvalitetskontrollant bør gå i deres kontrol af revisorerne

og have særligt fokus på, hvis der modtages klager over, at specifikke kontrollanter er for grundi-

ge. Kontrollanterne afgiver en erklæring med begrænset sikkerhed, hvorfor dybden af arbejdet

også bør stå mål med det. Dog har de kontrollerede revisionsvirksomheder også et ansvar for at

rapportere til Revisortilsynet, hvis de oplever kontrollanter der kommer med formålet at finde

fejl, ellers har Revisortilsynet ikke en chance for at tage hånd om problemet.

5.5 Er der i kvalitetskontrollen fokus på reelle fejl
For at der er tale om en effektiv kontrol af høj kvalitet, som var politikernes ønske, er det essen-

tielt, at de fejl, der fokuseres på i kontrollen, er reelle fejl. Hvis man benytter samfundets res-

sourcer på at lede efter uvæsentlige formelle fejl, der ikke har nogen reel betydning for, om

regnskabet er rigtigt eller ej, opnår man to ting. For det første signalerer man til omverdenen, at

revisionsbranchen laver mange fejl, hvilket medfører, at tilliden til branchen daler, til trods for at

de regnskaber, de pågældende fejl vedrører, i alt væsentlighed er korrekte. Derudover tager det

tid for både kontrollanten, den kontrollerede og Revisortilsynet at afgøre, hvad der skal ske med

den formelle fejl. Derfor undersøger jeg i denne del af analysen, om de fejl, Revisortilsynet foku-

serer på, er reelle fejl, eller om der i højere grad er tale om formelle fejl.

Men hvornår er der tale om en formel fejl og ikke en reel fejl? Det kan være svært at afgøre. Det

er en gråzone, hvilket også kan være en af årsagerne til, at problematikken er opstået. Det er
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nemlig i høj grad en subjektiv vurdering, hvornår der er tale om en formel fejl, og hvornår den

formelle fejl ikke er væsentlig for regnskabet.

Det, kvalitetskontrollanterne undersøger, er, om revisors dokumentation stemmer overens med

den afgivne erklæring, og om arbejdet lever op til den gældende standard. På den baggrund kan

de generelt konstatere, at revisionen enten er udført tilfredsstillende, eller at den ikke er ud-

ført/dokumenteret i en grad der gør, at man kan udtale sig om regnskabet. Hvis revisionen er

mangelfuld, er det klart, der ikke er tale om en formel fejl. Det er derfor ikke den situation, der

undersøges her. Men hvis revisionen i øvrigt er udført korrekt og hænger sammen med den på-

tegning, der er afgivet, kan der stadig være lavet mindre fejl i udførelsen eller dokumentationen.

Fejlene kan enten være væsentlige eller uvæsentlige for forståelsen af regnskabet.

Ud fra denne definition er en formel fejl, der ikke er væsentlig for forståelsen af regnskabet alt-

så, en situation, hvor:

 Revisionen af regnskabet ikke er udført forkert

 De udførte handlinger er tilfredsstillende dokumenteret

 Påtegningen på regnskabet stemmer overens med dokumentationen

 Fejlen har ikke betydning for regnskabsbrugers forståelse af regnskabet

Eksempler på denne type fejl kan være:

 Manglende afkræftelse af forhåndsantagelsen om betydelig risiko på omsætningen, i et

selskab, hvor det tydeligt fremgår af selskabets forhold, at der ikke er nogen betydelig ri-

siko

 Manglende supplerende oplysning af mindre forhold

De nævnte uvæsentlige formelle fejl er selvfølgelig stadig fejl, hvor revisor burde vide bedre og

dermed have undladt at lave fejlen. Såfremt kontrollanten ser en tendens hos den enkelte revi-

sor til at lave denne type fejl, er der selvfølgelig et problem. Den situation, der diskuteres her, er,

når der er tale om enkeltstående tilfælde.

I revisionsbranchen er der et ønske om, at Revisortilsynet ser bort fra denne type fejl og arbejder

ud fra en væsentlighedsbetragtning, formanden for FSR har udtalt, at ”I FSR – danske revisorer

arbejder vi for, at alle fejl ikke skal tælle lige, når tilsynet rapporterer160”.

Men foregår det reelt, at revisorer bliver straffet for formelle fejl? Det er i hvert fald opfattelsen

hos nogle af de mindre revisionsvirksomheder, der mener, at Revisortilsynet i overvejende grad

”vægter formalia over indhold161”. Formanden for FSR svarer ligeledes på spørgsmålet om, hvor-

vidt det ofte er formelle fejl, der konstateres: ”Jo, sådan kan det godt være: Man har konkluderet,

som man skulle og har i sin revisionspåtegning fået sagt, at der var noget, regnskabslæseren skulle

160 Bom, Marianne: Ny formand vil arbejde for kvalitet og samfundsnytte, side 16
161 Link 12 – FSR
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være opmærksom på. Man har måske bare ikke formuleret det lige efter den standard, der gælder.

Men meningen har været tydelig nok”162.

I enkelte afgørelser fra Revisornævnet fremgår det ligeledes, at de anser nogle af de forhold som

der er indbragt af Revisortilsynet, for at være en formel overtrædelse, hvorfor bøderne enten

ikke har været så store, eller der har været strafbortfald. Se til illustration fx kendelse af 28. juni

2012 i sag 51/2011, kendelse af 5. november 2012 i sag 79/2010 og Revisornævnets Årsberet-

ning 2012163. Det er altså ikke kun revisionsbranchen, der synes der er tale om, at formelle fejl

sendes videre til behandling i Revisornævnet; selve afgørelsesinstansen har samme holdning i

hvert fald til nogle af de behandlede sager.

Sagerne omhandler for de flestes vedkommende, at revisor har foretaget mangelfuld planlæg-

ning af revisionen og/eller har mindre fejl i erklæringsafgivelsen fx vedrørende manglende sup-

plerende oplysning af mindre forhold. I alle sagerne har Revisornævnet været enige i Revisortil-

synets opfattelse af, at der har været begået fejl, men at erklæringen i øvrigt er rigtig, og at revi-

sionen ikke er udført mangelfuld. I sagerne er der givet mellem 0 kr. og 15.000 kr. i bøde. Sættes

dette i perspektiv overfor, hvor mange ressourcer der er benyttet på sagerne, både i det offent-

lige system og i revisionsvirksomheder, er der efter min vurdering ikke overensstemmelse mel-

lem overtrædelsens ”grovhed” og de benyttede ressourcer.

Revisortilsynet har til og med 2013 kontrollen stillet krav om, at kontrollanterne indberettede

alle ikke ubetydelige fejl, når de afleverede deres erklæring. Dette har medført, at kontrollanter-

ne har været nødt til at opliste hver enkelt fejl, de har konstateret. En af kontrollanterne udtaler:

”Hidtil har vi jo ikke haft nogen indflydelse på, om det er små eller store fejl, så indberetter vi alt,

og så er det op til Revisortilsynet. Og der går de nok i små sko en del. Jeg synes, de har mange sa-

ger i nævnet, hvor de godt kunne nøjes med at give en påtale. Nogle ting er jo åbenlyst en for-

glemmelse, og det gør vi jo alle sammen164”. En anden uddyber: ”Selvom det er lovgivning, så

synes jeg, det er vigtigt, at man får ind i debatten, at det måske ikke er så afgørende for regnska-

bet, om den fejl er der eller ej. Jeg ved godt, det er svært at graduere fejltyperne, men et eller an-

det sted er det ofte ikke noget, der ændrer det overordnede billede. Det synes jeg godt man kan

udvide en lille smule. Der kunne fx være et spørgsmål, om det forhold har haft en væsentlig indfly-

delse på regnskabet, så man ender med en påtale i stedet for en tur i Revisornævnet165”.

Blandt de interviewede kontrollanter var der bred enighed om, at det var vigtigt, at ordvalget var

ændret fra ikke ubetydelige mangler til væsentlige mangler. Det kommer nemlig til at betyde, at

fremover kan man nøjes med at sige til revisor, at der skal rettes op på de formelle fejl og even-

tuelt give en påtale, dermed kan Revisornævnets tid bruges på de grove overtrædelser166.

162 Bom, Marianne: Ny formand vil arbejde for kvalitet og samfundsnytte, side 16
163 Revisornævnets Årsberetning 2012, side 25, 31, 33
164 Interview person C
165 Interview person E
166 Interview person C, D
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Hvor stor en andel af de sager, der er blevet givet en påtale for, eller som er blevet overført til

Revisornævnet, der reelt omhandler formelle fejl, er svært at afgøre. De foretagne interviews

viser i hvert fald, at de kontrollanter, jeg interviewede, alle havde oplevet at indberette formelle

fejl, og flere havde oplevet, at de formelle fejl ligeledes var overført til Revisornævnet enten som

enkeltsager eller som en del af en større sag.

Når man læser de årlige redegørelser fra Revisornævnet igennem, får man dog et klart indtryk af,

at langt de fleste sager, der indgives af Revisortilsynet, omhandler forholdsvis grove overtrædel-

ser af revisorloven og god revisorskik. Der er flere sager årligt fra Revisortilsynet, som omhandler

formelle fejl, men de udgør ikke en overvældende andel af det samlede antal indberettede sa-

ger.

Det må betyde, at langt de fleste af de formelle fejl enten afsluttes med at give en påtale, der

tæller med i statistikken over antal fejl, revisorerne laver eller ved at anbefale at få styr på det til

næste gang. Hvor stor en andel af påtalerne, der er formelle fejl, er dermed svært at belyse. Det

samme gør sig gældende for, hvor mange af de formelle fejl der sanktioneres. De interviewede

kontrollanter var af den holdning, at de formelle fejl oftest, men ikke altid, blev sanktioneret for

hårdt. Dette er dog ikke nødvendigvis den endelige sandhed, da kontrollanterne jo også selv er

praktiserende revisorer, der også selv laver formelle fejl som følge af forglemmelse eller uviden-

hed.

Dermed er der enighed blandt både revisionsbranchen, kontrollanterne og Revisornævnet om,

at der bliver indberettet formelle fejl til Revisortilsynet og at nogle af de formelle fejl sendes

videre i Revisornævnet. Hvor mange sager med formelle fejl, der reelt sanktioneres, har det dog

ikke været muligt at komme frem til. Ud af det samlede antal sager, Revisortilsynet sender i Re-

visornævnet, udgør de formelle fejl en lille del. Det er på den baggrund min vurdering, at Revi-

sortilsynets fokus ikke ligger på de formelle fejl, men de medtages, i det omfang de konstateres.

Fremadrettet er det kontrollanternes opfattelse, at problemet bør blive mindre, da kontrollan-

terne fra og med kontrollen 2014 kun skal indberette væsentlige fejl til Revisortilsynet. Dermed

bør der være en større sandsynlighed for, at man kan nøjes med at få en anbefaling om at få

rettet op på forholdet eller en påtale i stedet for en bøde fra Revisornævnet.

5.6 Afrapportering af den eksterne kvalitetskontrol
For at samfundet kan bruge den eksterne kontrol med revisionsbranchen til noget, skal resulta-

terne af kontrollen formidles på en forståelig måde, der giver regnskabsbrugerne et godt indblik

i, hvordan situationen i branchen er.

Det er fra politikernes side pålagt Revisortilsynet en gang årligt at offentliggøre en redegørelse

for det seneste års kvalitetskontrol, men der er ikke nogle krav til indholdet af redegørelsen i

øvrigt. Revisortilsynet har dermed haft frie hænder til at udforme en redegørelse, således at den

er så informativ og brugervenlig som muligt.
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De årlige redegørelser er typisk udkommet et år efter, kontrollen er foretaget og dermed typisk

1½ -2 år efter, revisionen er afsluttet. Redegørelserne bliver lagt op på Revisortilsynets hjemme-

side, hvor de er offentligt tilgængelige. Der er over årene flere gange ændret i opgørelsesmeto-

der og hvilke informationer, der offentliggøres, hvorfor tallene ikke er direkte sammenlignelige

over perioden. Redegørelserne for 2011-2013 er langt mere informative end de tidligere år, da

der er gjort mere ud af at vise resultater både på virksomheds- og enkeltpersonsniveau, samtidig

er det muligt at underopdele resultaterne på størrelsen af virksomheden. I 2013 er der ligeledes

begyndt oplysning af, hvor stor en andel enkelte antal udgør af den samlede population.

I redegørelserne ligger fokus på at vise, hvor mange fejl der er konstateret, og de sammenlignin-

ger, der foretages på tværs af årene, foretages på antal. Dette gør, at man som læser ikke får et

nuanceret billede af, hvordan branchen ser ud. Et eksempel herpå er, at fra 2011 til 2012 kan

man se, at der er en stigning i antal revisorer, der sendes i Revisornævnet. I 2011 var det 51 revi-

sorer, der kom i Revisornævnet som følge af kontrollen, og tallet var 73 i 2012167. Dermed går

man som læser ud fra, at det går ned af bakke for kvaliteten, når flere revisorer dumper i kon-

trollen.

Hvis man derimod ser på, hvor stor en andel af revisorer der sendes i Revisornævnet pga. fejl

konstateret under kvalitetskontrollen, ser man den modsatte tendens, nemlig at de i 2011 ud-

gjorde 17% af den samlede population, mens de i 2012 udgjorde 15%, således at andelen af revi-

sorer, der begår fejl, er faldende168.

Der er uden tvivl stadigvæk alt for mange, der begår fejl, i og med det er 15% af den samlede

population, men med disse oplysninger, kan man da se, at der sker en udvikling, og at kontrollen

giver en form for påvirkning. Umiddelbart skulle man tro, det også var i Revisortilsynets interesse

at vise, at der altså er sket en udvikling i andelen af revisorer/revisionsvirksomheder, der begår

fejl, så man som politiker kan se at kontrollen virker i en eller anden grad. Men det er ikke den

oplysning, der er valgt at vise. Hvis man er interesseret, har man oplysningerne til at kunne regne

det ud, men det er nok relativt få, der gør det.

Det samme gør sig gældende med en anden oplysning. Det oplyses, at Revisortilsynet i 2011 har

kontrolleret 845 enkeltsager, og i 2012 er der kontrolleret 1.243 enkeltsager169. Oplysningen er

givet, men benyttes ikke til mere. Det kunne være interessant at se, hvor stor en andel af sager-

ne der var godkendt uden bemærkninger, og hvor mange der havde dannet baggrund for en

påtale eller en sag i Revisornævnet.

Samtidig kunne det understreges at stikprøver på enkeltsager udtages med en risikobaseret til-

gang, hvorfor resultaterne ikke nødvendigvis er repræsentative for branchen som helhed.

I stedet bruges der plads på at forklare ud fra hvilken bekendtgørelse og lovgivning, kvalitetskon-

trollen er foretaget. I de første år blev der også brugt plads på at vise sammensætningen af Revi-

167 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 og 2012
168 Bilag 14, Tabel 1
169 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 og 2012
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sortilsynet og sekretariatet, samt forklare tidslinjen for kontrollen; oplysninger som let kan fin-

des på Revisortilsynets hjemmeside, hvis man finder det interessant.

Redegørelserne har oplistet de typiske fejl på virksomhedsniveau og på enkeltsagsniveau. Disse

fejltyper har ikke ændret sig siden starten af Revisortilsynet. Jeg spurgte, om sekretariatet mener

kontrollen giver mening, når nu det er de samme fejl år efter år. Her fortalte de, at de synes, det

giver mening, da revisorerne lærer af fejlene. Det, man ifølge dem ikke kan se på tallene, er, at

2014 afslutter en 6 års cyklus, hvorfor langt de fleste af de revisionsvirksomheder, der indgår i

statistikken, kun har haft en kontrol og dermed ikke har haft mulighed for at vise, at de har lært

af fejlene, hvorfor der forventes færre fejl i fremtiden170. Men denne oplysning får læseren af

rapporten heller ikke, selvom det er holdningen, når man spørger ind til det. Man bør derfor

kraftigt overveje, hvilket budskab, man vil udsende med rapporten.

Rapporten er desuden anonymiseret, således at man ikke som regnskabsbruger kan vurdere

kvaliteten af den revisionsvirksomhed, man benytter. Det er udelukkende PIE revisionsvirksom-

hederne, der i deres gennemsigtighedsrapport skal fortælle, hvordan den seneste kvalitetskon-

trol er gået. På den måde giver man ikke regnskabsbrugerne den oplysning, der gør det muligt

for dem at vælge en revisor, der ikke har fået nogle bemærkninger i kvalitetskontrollen i stedet

for en, der har begået fejl. På samme måde giver det heller ikke incitament til revisionsvirksom-

hederne om at konkurrere på kvaliteten, som hvis nogle af resultaterne blev offentliggjort med

navns nævnelse. Man kan så altid diskutere, hvor mange detaljer der skal offentliggøres i en ik-

ke-anonymiseret form.

Sekretariatet har drøftet med PIE revisionsvirksomhederne at lave en offentliggørelse af resulta-

terne pr. virksomhed. Dette skulle være modtaget positivt blandt PIE revisionsvirksomhederne.

Muligheden er ikke drøftet med de mindre revisionsvirksomheder, men da der konstateres for-

holdsmæssigt flere fejl blandt disse, kunne man forestille sig, at de ikke var lige så åbne for mu-

ligheden.

Min vurdering er dermed, at der er plads til forbedring i måden, hvorpå kontrollen afrapporte-

res. Redegørelserne indeholder efterhånden mange nyttige oplysninger, men kunne med fordel

underbygges af illustrative grafer, der viser udviklingen over en længere periode. Samtidig kunne

man vise resultaterne fordelt på procent og ikke kun antal, da det giver et mere retvisende bille-

de, når nu antallet af kontrollerede revisionsvirksomheder og revisorer varierer meget fra år til

år. Det kunne endvidere være en idé at lave en rapport pr. virksomhed, således at der blev et

større incitament blandt revisionsvirksomhederne til at konkurrere på kvalitet.

Den årlige redegørelse er med til at præge samfundets vurdering af kvaliteten af revisionsydel-

serne, hvilket også er meningen med den. Man bør derfor fra Revisortilsynets side overveje, hvil-

ket budskab man vil sende, da det budskab, der på nuværende tidspunkt udbredes, er, at der

laves mange fejl i revisionsbranchen.

170 Interview person B
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5.7 Delkonklusion
Denne analyse havde til formål at undersøge, om Revisortilsynets kvalitetskontrol bliver foreta-

get i overensstemmelse med, hvad der blev forventet ved indførelsen. Er de undersøgte forhold

relevante? Undersøges der alt det, der bør? Er kontrollen tilrettelagt på en måde, der sikrer, at

den udføres effektivt og med en ensartet høj kvalitet?

Retningslinjerne for kontrollen er tilrettelagt på en måde, der giver stor sikkerhed for, at alle

godkendte revisionsvirksomheder udvælges til kontrol inden for det interval, de skal kontrolleres

med. Der kan efter min vurdering være en mindre risiko for, at enkelte revisorer kan slette deres

registrering i Revireg, når de udvælges til kvalitetskontrol og efterfølgende oprette en ny revisi-

onsvirksomhed. Dette bør dog blive fanget gennem andre initiativer Erhvervsstyrelsen står bag.

Kontrollanterne benytter arbejdsprogrammer udarbejdet af Revisortilsynet, der i tilfredsstillende

grad understøtter kontrollen, således at alle områder gennemgås. Arbejdsprogrammerne er dog

ikke udarbejdet så effektivt og brugervenligt, som det ville være hensigtsmæssigt. Den nuværen-

de opbygning sikrer, at der er lille risiko for, at kontrollanten ikke kommer hele vejen rundt om

alle problemstillinger, da de er meget omfangsrige. Ved at forbedre arbejdsprogrammerne, såle-

des at det bliver lettere for kontrollanterne at fravælge irrelevante områder, stiger risikoen også

for, at der bliver valgt for meget fra.

Ud over de lovgivningsbestemte krav til hvad kontrollanterne skal have fokus på, har Revisortil-

synet også udvalgt nogle fokusområder de seneste år. Disse fokusområder er: opfølgning på in-

tern efterfølgende kontrol, konkurssager, revision af omsætning, værdiansættelse af aktiver med

væsentlige regnskabsmæssige skøn og koncernrevision.

Både revisionsbranchen og Revisortilsynet har fokus på disse områder, da de begge opfatter

dem som risikofyldte områder. Resultaterne fra kontrollen har ligeledes vist, at der har været en

stor andel af fejl i disse temaer. På baggrund af dette er det min vurdering, at Revisortilsynet har

udvalgt nogle relevante temaer at have fokus på.

Selve kvalitetskontrollen udføres grundigt af alle kontrollørerne. Dette er i overensstemmelse

med de tidligere konklusioner vedrørende deres kvalifikationer, arbejdsprogrammerne og fokus-

punkterne, der bekræfter, at kontrollen er af høj kvalitet. Samtidig har der ikke været nogen, der

har kunne fortælle om kontrollører, de mente ikke var grundige nok. Derimod er der en oplevel-

se af, at enkelte kontrollanter er for grundige i deres kontrol. Dette er både opfattelsen blandt

revisionsbranchen, kontrollanterne og sekretariatet for Revisortilsynet. De få kontrollanter, der

er for grundige, er både blandt non-PIE kontrollerne og PIE kontrollerne. Det er altså ikke et pro-

blem, der er isoleret til en del af kontrollen. Der er dermed ikke en ensartet kontrol, da enkelte

revisionsvirksomheder underlægges en mere grundig kontrol end de øvrige revisionsvirksomhe-

der.

Der er enighed blandt både revisionsbranchen, kontrollanterne og Revisornævnet, at de fejl, der

indberettes til Revisornævnet, indeholder formelle fejl og ikke kun reelle fejl. Nogle af de formel-

le fejl kommer videre til behandling i Revisornævnet, de udgør dog en lille del af det samlede
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antal sager, Revisortilsynet har i Revisornævnet. Min vurdering er derfor, at fokus ligger på de

reelle fejl, men at formelle fejl medtages i det omfang, de konstateres.

Den form, hvorpå Revisortilsynet offentliggør resultatet af den årlige kontrol, kan forbedres,

således at læserne får et mere tydeligt og nuanceret billede af revisionsbranchen. Redegørelsen

har et stort fokus på at vise antal fejl, på trods af at populationens antal varierer meget fra år til

år, hvilket gør, at sammenligninger på antalsniveau ikke er retvisende. Redegørelserne udtrykker

et stort fokus på, at branchen laver mange fejl uden at lære af dem, hvilket gør, at man som læ-

ser ikke forstår, hvilken effekt Revisortilsynet har haft på kvaliteten i branchen. Samtidig laves

redegørelserne i anonymiseret form, der ikke giver revisionsvirksomhederne incitament til at

konkurrere på kvalitet på samme måde, som hvis resultaterne, i et vist omfang, også blev offent-

liggjort med navns nævnelse.
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6. Analyse og evaluering af foreløbige resultater af kvali-
tetskontrollen
Denne sidste og tredje del af analysen undersøger, om den eksterne kvalitetskontrol lever op til

formålet og på den måde leverer den samfundsmæssige nytte, der er ønsket. Dette gøres ved at

undersøge, om målet om, at alle revisionsvirksomheder benytter kvalitetsstyringssystemer er

opfyldt, om der er sket en udvikling i hvor mange revisorer, der består kontrollen, om kvaliteten

har ændret sig til det bedre, og om der er kommet færre erhvervsskandaler, hvilket alt sammen

bør have styrket samfundets tillid til revisor.

6.1 Anvender alle revisionsvirksomheder kvalitetsstyringssy-
stemer?
Et af de overordnede krav, lovgivningen stiller til revisionsvirksomhederne, er, at de skal benytte

et kvalitetsstyringssystem. Det er en af Revisortilsynets opgaver at føre kontrol hermed.

Alle revisionsvirksomheder skal leve op til de samme krav. Det betyder, at der gælder de samme

krav om at skulle have et kvalitetsstyringssystem for såvel enkeltmandsvirksomhed som de store

virksomheder. Dog skal systemet være tilpasset virksomhedens forhold, hvorfor det ikke skal

være lige så omfattende hos mindre som hos større revisionsvirksomheder.

I den første årlige redegørelse, som Revisortilsynet har lavet, står der: ”Revisortilsynet har kon-

stateret, at der i en række små revisionsvirksomheder – og efter Revisortilsynets opfattelse også

for mange – har været problemer med at overholde kravene om kvalitetsstyring. Der syntes at

være en tendens til, at det ikke mindst gælder for enkeltmandsvirksomheder med en ældre ejer

og/eller en mindre omsætning171”.

Ud fra det kan det konstateres, at i hvert fald enkeltmandsrevisionsvirksomhederne ved opstar-

ten af Revisortilsynet ikke levede op til kravet om at alle skulle have et kvalitetsstyringssystem.

Revisortilsynet konkluderer dog: ”Kontrollen viser imidlertid også, at hovedparten af beskikkede

revisorer har og anvender et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Det er Revisortilsynets vur-

dering, at de revisionsvirksomheder, der reviderer børsnoterede, finansielle og meget store virk-

somheder, som har stor offentlig bevågenhed, tilhører denne gruppe172”.

Så i det første års kontrol blev der primært konstateret problemer med enkeltmandsrevisions-

virksomheder. Det blev konstateret, at langt de fleste, men ikke alle benyttede kvalitetsstyrings-

systemer og sidst men ikke mindst, blev der ikke konstateret nogle mangler på de store/PIE revi-

sionsvirksomhederne i forhold til dette. Der står ikke direkte noget om virksomhederne, der lig-

ger mellem PIE revisionsvirksomhederne og enkeltmandsvirksomhederne, men ud fra ovenstå-

171 Revisortilsynet: Redegørelse 2003-04, side 2
172 Revisortilsynet: Redegørelse 2003-04, side 2
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ende udsagn kan det udledes, at langt de fleste af den type virksomheder har styr på kvalitets-

styringssystemer. Udfordringen lå altså i særlig grad på enkeltmandsvirksomhederne.

Efter en hel cyklus på fire år konstaterer Revisortilsynet, at der gennem perioden har været et

faldende antal sager med revisionsvirksomheder, der mangler et kvalitetsstyringssystem. De

konkluderer samtidig, at der ikke har været nogle større revisionsvirksomheder eller PIE revisi-

onsvirksomheder, der ikke har haft et kvalitetsstyringssystem. I konklusionen står der dog ikke

noget om, hvorvidt de har været tilfredse med anvendelsen af kvalitetsstyringssystemet. Det er

udelukkende en bekræftelse på, at det har været til stede. Revisortilsynet skriver endvidere, at

de mener, der fortsat er behov for overvågning af, at revisionsvirksomhederne anvender kvali-

tetsstyringssystemerne for at sikre, at kvaliteten højnes mest muligt, men at fokus fremadrettet

vil ændre sig til anvendelse af systemet på enkeltsagsniveau173.

Dette bekræftes i 2008 redegørelsen, hvor der står: ”Stort set alle revisionsvirksomhederne har

nu fået etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem. Revisortilsynet er derfor i 2008-

kontrollen i højere grad stødt på mangelfulde kvalitetsstyringssystemer, eller kvalitetsstyringssy-

stemer, der ikke anvendes i fornødent omfang, end på egentligt manglende kvalitetsstyringssy-

stemer174”.

Fra 2008 frem til og med kontrollen i 2013 er det den samme konklusion. Der er de sidste tre år

konstateret i alt fire revisionsvirksomheder, der ikke har haft et kvalitetsstyringssystem - alle

enkeltmandsrevisionsvirksomheder. I 2013 har der ikke været konstateret revisionsvirksomhe-

der uden et kvalitetsstyringssystem. Samtidig har der været en udvikling fra 12 virksomheder i

2011, der havde en utilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, til fire i 2013. Heraf

har langt størstedelen været enkeltmandsvirksomheder (75%). Dette er dog ud af en samlet

mængde på mellem 139 og 179 revisionsvirksomheder175.

De interviewede kontrollanter er alle enige i, at der er sket en stor udvikling på området. I star-

ten oplevede de, at man godt kunne komme ud til revisionsvirksomheder, hvor der ikke var et

kvalitetsstyringssystem. Nu oplever de yderst sjældent, at der ikke eksisterer et, men indimellem

kommer de ud for, at det ikke benyttes korrekt. En enkelt kontrollant har været ude på en kon-

trol, hvor revisionsvirksomheden havde købt et standardsystem, men ikke benyttet det - der var

ikke engang ændret navn på virksomheden176.

Samtidig stemmer opfattelsen blandt kontrollanterne overens med den, der står i de årlige rede-

gørelser fra Revisortilsynet, da de også oftest oplever manglerne i mindre revisionsvirksomhe-

der, hvor ejerne har været mange år i branchen. Her er der ikke samme forståelse for, at det er

nødvendigt at anvende et kvalitetsstyringssystem, når nu de har haft de samme kunder de sidste

173 Revisortilsynet: Redegørelse 2007, side 4-5
174 Revisortilsynet: Redegørelse 2008, side 6
175 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011-2013, samt bilag 14, Tabel 2
176 Interview person B, C, D, E, F
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25 år. Oftest oplever kontrollanterne, at der er mere fokus på de formelle krav til kvaliteten hos

de yngre revisorer177.

I fremtiden forventer kontrollanterne ikke at støde på manglende systemer, men derimod fort-

sat at der er enkelte, der ikke anvender systemet, i det omfang det bør anvendes, eller som ikke

står for den løbende opdatering. Dette kan også give sig udslag i de kommende år, da der er

kommet mange yderligere krav, som skal implementeres i systemerne. Hvis virksomheden ikke

har anskaffet sig et standardsystem, er der risiko for, at de nye krav ikke bliver medtaget i sy-

stemet178.

Gennemsigtighedsrapporterne for PIE revisionsvirksomhederne beskriver deres anvendelse af

kvalitetsstyringssystemet, samt hvordan kvalitetskontrollen foregår hos dem, og hvad de seneste

resultater er. Der er umiddelbart tale om en meget generisk beskrivelse, der i store træk er ens

for de fem største revisionsvirksomheder. Beskrivelserne er meget overordnede, og de konklu-

derer alle, at de selv synes, de gør det godt. Ens for dem alle er ligeledes, at de har bestået det

seneste besøg fra Revisortilsynet. Enkelte tilføjer, at de har fået nogle anbefalinger, der forven-

tes indarbejdet i systemet fremadrettet. En enkelt revisionsvirksomhed skiller sig ud, nemlig

EY179, der mere detaljeret beskriver, hvor mange sager Revisortilsynet har bemærkninger til,

samt at der er risiko for, at kontrollen ender med en påtale, eller at enkelte sager indbringes for

Revisornævnet. Det er den eneste revisionsvirksomhed, der giver et lidt større indblik i deres

kontrol, da de ligeledes skriver, at den interne kontrol fandt flere fejl, end der er tilfredsstillende.

Ud fra denne kombineret med redegørelserne fra Revisortilsynet er det tydeligt, at alle PIE revi-

sionsvirksomhederne har og anvender et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med lov-

kravene. I enkelte tilfælde kan systemet eller anvendelsen heraf forbedres.

Revisionsvirksomhederne af mellemstørrelse (2-30 godkendte revisorer) har efter Revisortilsy-

nets og kontrollanternes opfattelse ligeledes alle indført et kvalitetsstyringssystem, men enkelte

har ifølge de seneste to års statistikker stadig problemer med at sikre en tilstrækkelig anvendelse

heraf.

Det primære problem med kvalitetsstyringssystemer er blandt enkeltmandsvirksomhederne, der

også i starten havde flest problemer med manglende kvalitetsstyringssystem. Dette problem er

så godt som løst. Det er nu yderst sjældent, at der ikke er et kvalitetsstyringssystem, nu er pro-

blemet langt oftere, at det ikke anvendes i det ønskede omfang. Kvalitetskontrollanterne har en

forventning om, at der i fremtiden ikke konstateres manglende systemer, men fortsat konstate-

res manglende anvendelse, da systemerne løbende skal ajourføres. Opfattelsen er, at det særligt

er hos de ældre revisorer, der har haft de samme kunder i mange år, at der mangler kvalitetssty-

ringssystemer.

177 Interview person C, E
178 Interview person C, E, F
179 Gennemsigtighedsrapport EY 2013, side 18-19
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6.2 Hvordan er kvaliteten af revisionsydelserne?
Indførelsen af Revisortilsynet skulle meget gerne have medført en stigning i kvaliteten af revisi-

onsydelserne. I starten af afhandlingen blev kvalitet i revisionsydelsen defineret som:

 Der anvendes et kvalitetsstyringssystem

 Uafhængighedskravet overholdes

 Standarder overholdes

I det tidligere afsnit blev konklusionen, at langt de fleste anvender et kvalitetsstyringssystem,

hvorfor denne præmis i alt væsentlighed er opfyldt. I løbet af perioden siden opstarten af Revi-

sortilsynet har de i alt konstateret 17 sager, hvor revisor har været inhabil. Derfor vurderes det,

at revisorerne generelt er uafhængige af deres kunder, og denne del af kvalitetspræmissen er

opfyldt180.

Jeg har i denne del af analysen derfor undersøgt, hvordan udviklingen i antal fejl og mangler har

været siden indførelsen af Revisortilsynet. Derudover har jeg undersøgt, hvordan kontrollanter-

ne har oplevet denne udvikling.

I diagrammet nedenfor ses udviklingen i antal godkendte revisionsvirksomheder siden opstarten

af Revisortilsynet, samt hvor stor en andel af de samlede kontrollerede revisionsvirksomheder

der henholdsvis er godkendt, har fået en påtale eller er oversendt til Revisornævnet. Tallene er

ikke direkte sammenlignelige for alle årene, da der er skiftet opgørelsesmetode flere gange un-

dervejs - derudover er tallene påvirket af ændringer i fokus og regler.

181

Fra 2004 til og med 2008 blev kvalitetskontrollen lavet efter de samme regler og vist efter sam-

me opgørelsesmetode og kan dermed sammenlignes direkte. I tallene indgår udelukkende de

180 Bilag 12
181 Egen tilvirkning på baggrund af Revisortilsynets årlige redegørelser for 2004-2013
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ordinært udvalgte revisionsvirksomheder. Dermed indgår resultaterne fra de fornyede kontroller

ikke. Det kan ses, at andelen af revisionsvirksomheder, der blev godkendt i perioden er stabil,

men jævnt stigende fra 69% til 79%.

Det vil sige, at i løbet af den første cyklus af den eksterne kvalitetskontrol, var der altså en sti-

gende andel af revisionsvirksomhederne, der blev godkendt uden bemærkninger. I denne perio-

de havde Revisortilsynet primært fokus på at sikre, at revisionsvirksomhederne havde et kvali-

tetsstyringssystem og anvendte dette i et passende omfang. De fejl og mangler, der er konstate-

ret i denne periode, er altså primært vedrørende kvalitetsstyringssystemet, eller kommer som

følge af mangler i kvalitetsstyringssystemet, jf. tabel i bilag 12.

I 2009 falder antallet markant, da man overgår til at kontrollere med en hyppighed på op til 6 år,

hvor det tidligere var 4 år. Andelen af godkendte revisionsvirksomheder er dog upåvirket på

80%, da der stadig kontrolleres og opgøres efter samme principper som tidligere.

I 2010 falder andelen af godkendte revisionsvirksomheder markant. Det skyldes to ændringer:

For det første er opgørelsesmetoden ændret, således at det er et samlet tal for de ordinære og

de fornyede kontroller, og for det andet er der fra og med 2010 kontrollen et forstørret fokus på

enkeltsager, samt indført særlige risikorettede fokusområder, der ikke har været der tidligere.

De fornyede kontroller påvirker dog ikke væsentligt, da de typisk ligger 3-5 procentpoint under

den aktuelle godkendte andel. Samtidig har der i perioden været en stramning af kravene til re-

visor og revisors kvalitetsstyringssystem, hvilket alt sammen er med til at gøre, at der er et større

antal revisionsvirksomheder, der ikke består kontrollen i 2010. Revisortilsynet begyndte samtidig

en praksis hvor det i højere grad oversendte revisorer personligt til Revisornævnet182.

I perioden fra 2011 til 2013 kommer niveauet af godkendte revisionsvirksomheder dog op igen,

så den for 2013 ender med, at 82% af alle revisionsvirksomheder godkendes uden bemærknin-

ger.

Den kontrol der er foretaget i 2013 er væsentligt anderledes end den første i 2003/04. Kontrol-

len har nu et større fokus på enkeltsager i stedet for primært at fokusere på det overordnede

system. Dette betyder, at selvom der er sket en stigning i antallet af konstaterede fejl, skyldes

denne stigning, at det grundlæggende niveau nu er tilpas højt, til at det er muligt at lave en

grundigere kontrol.

Når man ser på de opgørelser, Revisortilsynet laver over, hvorfor de enkelte revisionsvirksomhe-

der og revisorer er overført til Revisornævnet, er det tydeligt, at der for 2011 til 2013 er færre

virksomheder, der er berørt, men at Revisortilsynet til gengæld indberetter mange forskellige

forhold på hver revisionsvirksomhed og hver revisor. På den måde er der en eksplosion i antallet

af sager, der oversendes til Revisornævnet, mens der er et fald i antallet af berørte virksomhe-

der. I statistikkerne for 2011-2013 er det samtidig meget tydeligt, at fejl på virksomhedsniveau

primært ligger hos enkeltmandsvirksomhederne, der står for mellem 69% og 78% af antallet af

sager i Revisornævnet. I 2012 var der ingen revisionsvirksomheder med over 10 godkendte revi-

182 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010
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sorer, der blev sendt i Revisornævnet for fejl på virksomhedsniveau, mens der i 2013 var to PIE

revisionsvirksomheder, der tilsammen blev overbragt i 4 sager183.

På enkeltsagsniveau står enkeltmandsvirksomhederne ligeledes for langt de fleste sager med

fejl, 70%, både i 2011 og 2012, mens det er faldet til 45% i 2013184. Her er der dog ligeledes be-

gået en vis mængde fejl af revisorer i både små, mellemstore, store og i 2013 ligeledes i PIE revi-

sionsvirksomheder. Det forhold, der er oftest forekommende på enkeltsagsniveau, er forkert

eller mangelfuld erklæring, manglende dokumentation, samt mangelfuld planlægning eller udfø-

relse. For mange af sagerne gælder det, at der er flere af forholdene, der gør sig gældende.

Som det ses af graferne, har andelen af sager med påtaler og sager, der overføres til Revisor-

nævnet samme udvikling. Der sker dermed ikke et skred i ”alvorligheden” af fejlene hen over

årene, det er derimod meget konstant, hvordan sagerne bedømmes.

Udviklingen med, at færre revisionsvirksomheder begår fejlene, understreges ligeledes af det

faldende antal fornyede kontroller (se graf nedenfor). En af årsagerne til det store fald skyldes

dog, at der over perioden udvælges færre sager, som konsekvens af at der må gå op til 6 år mel-

lem kontrollerne i stedet for 4 år.

185

Ud af de fire kontrollanter, jeg har interviewet, er de to enige om, at kvaliteten er på det niveau,

de havde forventet. En synes, at kvaliteten er meget svingende, og den sidste synes, at kvaliteten

er dårligere end forventet. Dette giver et meget godt indtryk af, hvor subjektiv forståelsen af

183 Bilag 14, Tabel 3
184 Bilag 14, Tabel 4
185 Egen tilvirkning på baggrund af Revisortilsynets årlige redegørelser for 2004-2013
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kvalitet er. De er dog alle enige om, at kvaliteten har forbedret sig siden opstarten af Revisortil-

synet, og at det er på grund af den eksterne kontrol, at kvaliteten har ændret sig186.

I sekretariatet er der også blandede holdninger til, hvordan kvaliteten i revisionsvirksomhederne

er. Generelt er holdningen, at kvaliteten er som forventet blandt PIE revisionsvirksomhederne,

mens den ikke er tilfredsstillende for non-PIE revisionsvirksomheder. Her er der dog ligeledes

enighed om, at kvaliteten er blevet bedre over perioden, eller at der i hvert fald er tale om en

anden type fejl end ved opstarten af Revisortilsynet187.

En person fra sekretariatet udtaler ligeledes: ”.I mange af de sager, der får påtaler eller ryger i

Revisornævnet, der fejler regnskabet jo ikke noget. Revisionen har uden tvivl været god og effektiv

.. den er bare ikke dokumenteret188”.

I sekretariatet for Revisortilsynet blev der ligeledes lagt vægt på, at der kun har været to cyklus-

ser. Den første, hvor der primært var fokus på kvalitetsstyringssystemet, og den nuværende der

afsluttes med 2014 kontrollen, hvor der i højere grad har været fokus på enkeltsagerne. Dermed

har de enkelte revisionsvirksomheder ikke haft mulighed for at lære af deres fejl endnu. Der er

en forventning om, at der fremadrettet konstateres færre fejl189.

En undersøgelse foretaget af analyseinstituttet YouGov for FSR, viser ligeledes, at virksomheds-

ejerne generelt mener, at deres revisor leverer høj kvalitet. På en skala fra 1 til 5 er den samlede

vurdering blandt 488 virksomhedsejere, at deres revisor ligger på 3,8 og dermed leverer et styk-

ke arbejde af høj kvalitet.

190

186 Interview person C, D, E, F
187 Interview person, A, B, G
188 Interview person G
189 Interview person B
190 Egen tilvirkning på baggrund af FSR: Revisorbranchen 2013, side 14, Figur 10
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Analysebureauet er umiddelbart objektivt, men kan være påvirket af, at det er brancheforenin-

gen, der betaler for analysen. FSR har udadtil en meget saglig tilgang til problemstillingerne, og

det vil skabe store problemer for hele branchen, hvis de påvirker resultatet af en undersøgelse,

hvorfor jeg vil vurdere, at der er en lav risiko for, at der er foretaget en tilpasning af resultatet.

Ud fra denne betragtning er min vurdering, at analysen understøtter konklusionen om, at revisi-

onsvirksomhederne generelt leverer en ydelse af høj kvalitet.

På baggrund af det kan det konstateres, at der er færre revisionsvirksomheder, der begår fejl,

der medfører, at revisionsvirksomheden bliver sendt i Revisornævnet. Men samtidig ses det og-

så, at når der sker fejl, er der for enkeltmandsvirksomhederne oftest fejl både i kvalitetsstyrings-

systemet og i enkeltsager. Mens der for de store revisionsvirksomheder kun er fejl på enkelt-

sagsniveau. Når der konstateres fejl, er der ofte ikke kun tale om et forhold, men flere forhold.

Der begås dermed ikke færre fejl set på antal, når man ser i opgørelserne fra Revisornævnet,

men de fejl der begås, bliver lavet af færre revisionsvirksomheder, og oftest enkeltmandsvirk-

somhederne. Der er derfor flere revisionsvirksomheder, der kommer gennem kontrollen uden

en påtale. Den generelle kvalitet i branchen er dermed stigende, men der konstateres fortsat for

mange fejl på enkeltsager.

6.3 Er der flere revisorer, der består kvalitetskontrollen?
Om kvaliteten af revisionsydelserne er blevet bedre bør dog ikke kun måles på, om der er flere

revisionsvirksomheder, der består, men også om det antal revisorer, der består kontrollen, er

stigende. Derfor undersøger jeg i denne del af analysen, om der er en større andel af revisorer-

ne, der består kvalitetskontrollen i løbet af perioden.

Da de årlige redegørelser fra Revisortilsynet ikke er lavet efter samme principper alle årene, er

det svært direkte at sammenligne tallene fra de forskellige år. Ligeledes er det ikke alle oplysnin-

gerne, der er tilgængelige for hvert år, hvorfor analysen er lavet på baggrund af de tal, der er

tilgængelige. Der er dermed en risiko for at lave fejlkonklusioner, når det ikke er muligt at få alle

oplysningerne. Da trenden i tallene dog er forholdsvis tydelig er min vurdering, at risikoen herfor

er lille.

I langt de fleste af de årlige redegørelser er der en bemærkning om, hvor mange revisorer, der er

oversendt til Revisornævnet. Dette er illustreret nedenfor. De årstal, der ikke er vist, er fordi

oplysningerne ikke er tilgængelige.
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191

Som det kan ses, er der for hvert år indbragt flere og flere revisorer for Revisornævnet. I første

cyklus (2004-2008) ses det, af antallet af indbragte revisorer daler når kontrollen foretages efter

samme principper anden gang. I 2010 blev der indført skrappere krav til revisor, og samtidig be-

gyndte Revisortilsynet i højere grad at have fokus på enkeltsager og fokusområder, derfor steg

antallet af sager kraftigt. Revisortilsynet begyndte i øvrigt i højere grad at oversende revisorer

personligt til Revisornævnet.

Herefter er antallet af revisorer, der bliver overført til Revisornævnet, fortsat steget i både 2011

og 2012, mens kurven knækker for 2013 kontrollen, hvor færre revisorer er oversendt192. Det

skal siges, at 2013 kontrollen netop er afsluttet, hvorfor Revisornævnet kun lige er påbegyndt

sagsbehandlingen. Derfor er antallet af sager med bøde eller advarsel til revisor ikke retvisende

for 2013, der kan ligeledes være enkelte sager fra 2012, der endnu ikke er færdigbehandlet.

I 2011 og 2012 er det muligt at se fordelingen af antal revisorer, der er sendt i Revisornævnet

efter virksomhedsstørrelse. Det er her tydeligt at se, at det særligt er revisorerne i de mindre

revisionsvirksomheder, der har problemer. Revisorer i enkeltmandsvirksomheder står for hen-

holdsvis 51%(2011), 49%(2012) og 45%(2013) af sagerne. Der er dog også sager med revisorer

fra mellemstore, store og PIE revisionsvirksomheder193.

Tallene viser, at der i 2013 blev indbragt langt flere revisorer for Revisornævnet end ved opstar-

ten af Revisortilsynet. Stigningen skyldes dog til dels, at der er kommet styr på kvalitetsstyrings-

systemerne, hvorfor der nu er ressourcer til at fokusere mere på enkeltsager. Når der udtages

flere sager, sker der en naturlig stigning i antallet af konstaterede fejl. Der er samtidig ikke tale

om tilfældig udvælgelse af revisorer til kontrol, men der foretages en risikobaseret udvælgelse.

191 Egen tilvirkning på baggrund af Revisortilsynets årlige redegørelser for 2004-2013
192 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013, side 13
193 Bilag 14, Tabel 5
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Det vil sige, at de revisorer, der har fået den dårligste vurdering i den interne kvalitetskontrol

bl.a. skal indgå i stikprøven194.

Det undersøges derfor om andelen af revisorer der dumper kvalitetskontrollen har udviklet sig.

Ud af det samlede antal kontrollerede revisorer udgør det antal, der er oversendt til Revisor-

nævnet henholdsvis 17% (2011), 15% (2012) og 14% (2013)195. Andelen af revisorer der dumper

kvalitetskontrollen er dermed faldende over de seneste tre år.

Stigningen i antallet af sager hvor revisor indbringes personligt er dermed et udtryk for, at der

kontrolleres flere enkeltsager og revisorer, men forholdsmæssigt begås der færre fejl. Det bety-

der, at kvaliteten i den enkelte revisors arbejde er stigende, særligt da stikprøven er risikobase-

ret og dermed ikke nødvendigvis repræsentativ for den samlede branche. Branchen har dog en

høj andel af revisorer, der ikke består kvalitetskontrollen, hvorfor der fortsat er en stor opgave

forude.

6.4 Forhindrer Revisortilsynet erhvervsskandaler?
Noget af det, der har været særlig fokus på, især af EU politikerne, er at forebygge erhvervs-

skandaler i fremtiden. Dette har ligeledes været et af de formål, der var bag blandt andet indfø-

relsen af Revisortilsynet, samt andre stramninger i lovgivningen. Om der er kommet færre er-

hvervsskandaler som følge af indførelsen af Revisortilsynet, undersøges i denne del af analysen.

Som følge af, at det er et emne, der i sig selv kan skrives en hel kandidatafhandling om, foretages

analysen med en begrænset dybde og primært for at give en idé om, hvordan udviklingen har

været.

EU har i direktiverne ikke defineret, hvad de mener en erhvervsskandale er. I denne afhandling

arbejder jeg derfor ud fra følgende betragtning om, hvad en erhvervsskandale er: En erhvervs-

skandale er, hvor en virksomhed med væsentlig påvirkning af samfundet, går konkurs uden fore-

gående varsel.

Jeg har i bilag 13 oplistet de erhvervsskandaler, der har haft den største påvirkning af det danske

samfund i løbet af de sidste 25 år. I langt de fleste af disse sager har der været omtale af, hvor-

vidt revisor har foretaget en grundig nok revision, og om han i virkeligheden burde have afdæk-

ket risikoen for konkurs væsentligt tidligere.

Det, man hurtigt kan konstatere, er, at erhvervsskandalerne ikke er stoppet ved indførelsen af

Revisortilsynet. Der har været mange pludselige konkurser siden opstarten i 2004 og heraf også

mange, hvor revisors indflydelse har været diskuteret. Men ville der have været flere, hvis ikke

man havde haft Revisortilsynet, og kan man overhovedet forebygge skandalerne ved at foretage

en efterfølgende kontrol?

194 Revisortilsynets retningslinjer 2014 ”Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke-PIE revisionsvirksomheder

og rapportering herom”, side 16 + bilag 10
195 Bilag 14, Tabel 1
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Blandt kontrollanterne og sekretariatet for Revisortilsynet var der delte meninger om emnet,

dog var der en tendens til, at de interviewede mente, at kvalitetskontrollen kunne være med til

at forhindre eller mindske mængden af fejl som følge af revisors uvidenhed, men ikke bevidste

fejl fra revisors side. Denne virkning kom dog både som følge af, at der kommer nogle og kigger

revisor over skulderen, men også som følge af de krav der er kommet til den interne kvalitets-

kontrol, der gør det sværere at skjule de bevidste fejlagtige handlinger196.

En person svarer på spørgsmålet, om den eksterne kvalitetskontrol kan forebygge erhvervsskan-

daler i fremtiden: ”Jeg tror på, den kan forebygge ubevidst dårligt arbejde, altså uvidenhed197”, en

anden uddyber: ”I begrænset omfang kan vi nok være med til at forhindre dem, men vi kommer jo

efter regnskabsudarbejdelsen198”.

En person foreslog, at det undersøgelsesteam, der er oprettet under Erhvervsstyrelsen, i højere

grad har mulighed for at gå ind og undersøge, når noget virker mærkeligt under regnskabsudar-

bejdelsen. Revisortilsynet har kun mulighed for at foretage en ekstraordinær kvalitetskontrol på

bagkant199.

Dermed har Revisortilsynet altså ikke medført, at alle skandaler er forhindret. Ifølge kontrollan-

terne og ansatte i sekretariatet for Revisortilsynet har det måske i højere grad medført, at revi-

sorerne tænker sig om en ekstra gang og lærer af hinandens og egne fejl. Det, der er med til at

forhindre skandalerne, er i højere grad tiltag, der virker forebyggende som fx undersøgelsestea-

met under Erhvervsstyrelsen end en bagudrettet kontrol. Det giver derfor ikke så meget mening,

at dette er et af formålene med Revisortilsynet.

6.5 Samfundets tillid til revisor
Den eksterne kontrol af revisorernes arbejde har ligeledes til formål at styrke regnskabsbruger-

nes tillid til revisorernes arbejde. Jeg undersøger derfor nedenfor, om det har haft den tilsigtede

virkning og øget eller fastholdt tilliden til revisor.

Analyseinstituttet IFO laver årligt en imageanalyse, hvori de største danske virksomheder indgår.

Denne analyse er for 2014 blev besvaret af 3.739 erhvervsledere, der blandt andet har bedømt

virksomhederne på kvalitet, kompetente medarbejdere og troværdighed200. I analysen indgår de

største revisionsvirksomheder i Danmark. Fælles for disse er, at de primært er gået placeringer

ned i analysen. For KPMG og EY er der tale om mange placeringer. Kun PwC og BDO har formået

at rykke nogle placeringer op fra 2013 til 2014. Samlet set er det altså gået noget tilbage for

branchen, når man bedømmer på baggrund af deres image. Det fortæller dog ikke i så høj en

grad om, hvordan tilliden til revisor er, det giver blot en indikation på, hvordan helhedsindtryk-

ket er af de store revisionsvirksomheder, sammenlignet med andre store erhvervsvirksomheder.

196 Interview person A, B, C, D, E, G
197 Interview person G
198 Interview person A
199 Interview person A
200 Link 13 – IFO
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YouGov lavede ultimo 2013 en undersøgelse for FSR, hvor de blandt andet undersøgte virksom-

hedernes tillid til forskellige kategorier af rådgivere, samt hvor stor troværdighed virksomheder-

ne mener, revisorerne har. Analysen er lavet til revisorernes brancheforening. Det fremgår af

analysen, at den er lavet på baggrund af forespørgsler til 488 virksomheder, primært små og

mellemstore201. Der står ikke noget om, hvordan de forskellige virksomhedsejere er udvalgt, eller

om de er repræsentative for det samlede erhvervsliv i Danmark. Da der er tale om et forholdsvist

kendt analyseinstitut, giver det en formodning om, at de ved, hvordan man foretager analyser.

Dog vil jeg benytte resultaterne af analysen med en vis.

I analysen scorer revisionsbranchen højeste på tillid blandt de udvalgte rådgivere. De adspurgte

virksomhedsejere har dermed større tillid til revisorer, end de har til fx advokater og bankrådgi-

vere. Tilliden til revisorerne ligger på 6,91 på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er stor tillid, hvilket

giver udtryk for, at de adspurgte generelt har en høj tillid til deres revisors arbejde. Om denne

tillid er ændret i forhold til tidligere, siger analysen dog ikke noget om.

202

I analysen er de samme personer spurgt om, i hvor høj grad de mener, at virksomhedens revisor

har høj troværdighed. Denne gang er det på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er i meget høj grad. Det er

virksomhedsejernes vurdering, at virksomhedens revisor har høj troværdighed, de ender på 3,8 i

resultat203.

Analysen fra YouGov giver dermed et positivt syn på virksomhedsejernes forhold til deres revi-

sor. I analysen står der som sagt, at det primært er blandt små og mellemstore virksomheder,

undersøgelsen er foretaget. Det kunne være interessant at se, om man fik samme svar, hvis un-

dersøgelsen ligeledes havde svar fra virksomhedsledere i PIE virksomheder.

201 FSR: Revisorbranchen 2013, side 12 og 14
202 Egen tilvirkning på baggrund af Revisorbranchen 2013, side 14, Figur 9
203 Figur på side 61 i denne afhandling
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Dermed er der et svar fra imageanalysen, der viser, at de store revisionsvirksomheder generelt

er faldet nogle pladser sammenlignet med andre virksomheder i Danmark og YouGov undersø-

gelsen, der viser, at revisionsbranchen generelt nyder høj tillid blandt virksomhedsejerne.

En undersøgelse lavet af IFO for Berlingske Business i juli 2013 undersøger, hvorvidt der er større

tillid til revisorerne nu end for 5 år siden. Undersøgelsen er foretaget blandt 2.575 virksomheds-

ledere. Der står ikke noget om, hvordan de er udvalgt. På baggrund af, at IFO er et seriøst analy-

seinstitut, vurderer jeg, at data kan benyttes.

204

Undersøgelsen viser, at langt de fleste har en uændret tillid til kvaliteten af revisorernes arbejde,

mens kun 5% har en højere tillid og hele 40% har en lavere tillid end for 5 år siden. Hvor stor en

tillid de adspurgte havde til revisorerne for 5 år siden, er der ikke spurgt om, så analysen siger

udelukkende noget om udviklingen i tilliden.

Hvis man sætter de to analyser sammen, kan man altså se, at virksomhedsledernes tillid til revi-

sorerne er faldet over de sidste par år, men at den stadig ligger i den høje ende. På baggrund af

det er min vurdering, at samfundet ikke nærer mistillid til revisionsbranchen, men at de er påvir-

ket af den stigende omtale i medierne, både af revisors ansvar i forbindelse med erhvervsskan-

daler, men også af det stigende antal sager der bliver ført i Revisornævnet. Indførelsen af Revi-

sortilsynet har dermed ikke medført en større tillid til revisor.

6.6 Delkonklusion
Da Revisortilsynet startede, oplevede man mange problemer med, at revisionsvirksomhederne

ikke benyttede et kvalitetsstyringssystem, til trods for at det har været et krav siden 1994. Denne

problematik er så godt som udryddet med indførelsen af Revisortilsynet. I løbet af perioden er

204 Link 14 – Business.dk
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antallet af sager faldet, således at de sidste tre år kun har været i alt fire tilfælde. I de tilfælde,

hvor det fortsat er et problem, er der tale om revisionsvirksomheder, med kun en godkendt revi-

sor. Når der stødes på problemer med kvalitetsstyringssystemerne, er det nu i langt højere grad

tilfælde, hvor systemet ikke anvendes i det ønskede omfang.

Som følge af, at der nærmest ikke er nogle revisionsvirksomheder, der ikke har et kvalitetssty-

ringssystem, er Revisortilsynet overgået til i højere grad at fokusere på anvendelsen af kvalitets-

styringssystemet på enkeltsager. Dermed konstateres der ikke i samme omfang som tidligere

overordnede fejl, der giver en større risiko for fejl gennem hele systemet, men derimod primært

fejl begået på en enkelt sag.

Både kontrollanter, sekretariatet for Revisortilsynet og adspurgte virksomhedsledere mener, at

kvaliteten har forbedret sig i løbet af den periode, der er foretaget kontrol. Dog er kvaliteten ikke

helt så høj som ønsket.

Det kan konstateres, at der er færre revisionsvirksomheder, der begår fejl, men at de fejl, der

begås, ofte er foretaget af enkeltmandsvirksomheder, der ikke anvender kvalitetsstyringssyste-

met optimalt. Når der konstateres fejl i en sag, er der ligeledes ofte ikke kun tale om et fejlagtigt

forhold, men flere. Fejlene er dermed fordelt på færre revisionsvirksomheder, hvorfor det gene-

relle billede er, at flere revisionsvirksomheder består kontrollen uden bemærkninger, hvilket må

være et tegn på, at kvaliteten er i den høje ende for langt de fleste revisionsvirksomheder.

Når fejlene begås af færre revisionsvirksomheder, skal der også helst værre færre revisorer, der

begår fejl og dermed flere revisorer der består kvalitetskontrollen. Set på antal har der fra 2011

til 2012 været en stigning af revisorer, der har lavet fejl. Det tegner dog til, at tendensen vender i

2013. I de år har det ikke været det samme antal revisorer, der er blevet undersøgt, hvorfor det

er mere retvisende at se på andelen. Andelen af revisorer, der begår fejl, er faldende fra 2011 til

2013. Der er dermed en stigende andel af revisorer, der består kvalitetskontrollen. Der er dog

stadigvæk for mange, der dumper, da andelen udgjorde 14% i 2013.

Siden indførelsen af Revisortilsynet er der altså klart flere revisionsvirksomheder, der benytter

kvalitetsstyringssystemer og en mindre andel af revisionsvirksomhederne og revisorerne, der

begår fejl. Men det har ikke kunnet forhindre alle erhvervsskandalerne, da der siden indførelsen

af Revisortilsynet har været op til flere sager, hvor virksomheder er gået pludseligt konkurs til

trods for blanke påtegninger fra revisorerne.

Holdningen blandt kontrollanterne og de ansatte i sekretariatet for Revisortilsynet er, at kontrol-

len i højere grad har medført, at revisorerne tænker sig om en ekstra gang og lærer af hinandens

og egne fejl. Det, der er med til at forhindre skandalerne, er tiltag, der virker forebyggende som

fx undersøgelsesteamet under Erhvervsstyrelsen og ikke en bagudrettet kontrol. Det giver derfor

ikke så meget mening, at det er et af formålene med Revisortilsynet.

Det er muligvis også en af årsagerne til, at virksomhedsledernes tillid til revisorerne har været

faldende over de seneste år. Tilliden ligger dog fortsat i den pæne ende, så samfundet stoler

dermed generelt på de oplysninger, der bliver afgivet af revisorerne, men indførelsen af kontrol-
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len med revisorerne har ikke i sig selv medført en højere tillid til branchen. Det skyldes nok en

kombination af, at Revisortilsynet har stor fokus på fejl i deres årlige redegørelser og samfundets

omtale af revisors ansvar i forbindelse med erhvervsskandaler.
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7. Konklusion
Denne afhandling undersøger, hvad formålet med indførelsen af Revisortilsynet er, og om Revi-

sortilsynet gennem den eksterne kvalitetskontrol leverer den forventede samfundsmæssige nyt-

te.

Revisortilsynet er en offentlig institution under Erhvervsstyrelsen, og står for den eksterne kvali-

tetskontrol med revisionsvirksomhederne. Kvalitetskontrollen skal omfatte en vurdering af virk-

somhedens kvalitetsstyringssystem, samt om dette anvendes på enkeltsagsniveau.

Formålet med Revisortilsynet er dels at leve op til krav fra EU, der via direktiver har stillet krav

om oprettelse af et offentligt tilsyn med revisionsbranchen og formuleret mindstekrav til, hvor-

dan opgaven skal løses. Det primære formål er dog at sikre en ensartet høj kvalitet af revisions-

ydelserne, som skal medføre en styrket tillid til revisorernes arbejde. Dette skal gøres ved at ud-

sætte alle godkendte revisionsvirksomheder for en effektiv offentlig kontrol, der lever op til in-

ternationale standarder. Kontrollen skal sikre, at alle revisionsvirksomheder har et kvalitetssty-

ringssystem, der anvendes både generelt og på enkeltsagsniveau.

Der er med de nuværende ressourcer den rette mængde til at foretage kontrollen på en effektiv

måde. Ressourcerne er både tilstrækkeligt kvalificerede og uafhængige. Med de nuværende ret-

ningslinjer er der dog en risiko for, at de kontrollanter, der foretager PIE kontrollerne, enten ikke

bliver ved med at være kvalificerede på længere sigt eller får så stor en ekspertise, at de bliver

for detaljeorienterede. Det er derfor vigtigt, at der løbende følges op de enkeltes kvalifikationer.

Den nuværende kontrol dækker under 1% af de årlige revisionserklæringer, en udvidelse af stik-

prøven ville dog give et stort yderligere ressourceforbrug og målt op mod den begrænsede yder-

ligere nytte for samfundet, ville det ikke give mening.

Udførelsen af kontrollen foretages i store træk i overensstemmelse med forventningerne. Dog

har Revisortilsynet ikke kunnet leve op til kravet om at foretage en ensartet kontrol, da enkelte

kontrollører er for grundige i forhold til, hvad de bør være. De benyttede arbejdsprogrammer er

ligeledes ikke effektivt udarbejdet og giver en risiko for, at der foretages for meget, da de er me-

get omfattende. Da begge forhold medfører en for grundig kontrol, giver det en let øget økono-

misk belastning af de påvirkede revisionsvirksomheder. Det primære problem med en for grun-

dig kontrol, er dog at det også øger risikoen for at der konstateres forholdsmæssigt flere formel-

le fejl. Sagsbehandling af de formelle fejl tager mange ressourcer både hos revisionsvirksomhe-

derne, Revisortilsynet og Revisornævnet i forhold til overtrædelsens praktiske betydning go

grovhed.

Fokus for kontrollen ligger imidlertid på nogle relevante områder, og der fokuseres generelt på

reelle fejl. Dog medtages der formelle fejl, i det omfang de konstateres.

Resultaterne af kontrollen præsenteres på en måde, der godt kunne være mere retvisende. Hvil-

ke informationer, der vises, varierer meget fra år til år, hvorfor der ikke er sammenlignelighed
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over perioden. Resultaterne udtrykkes ligeledes udelukkende i antal. Da antallet svinger meget

fra år til år, kan det ikke sammenlignes, men bør i stedet sammenlignes i %. Det indtryk, man får

af udviklingen i branchen, er forskelligt alt efter, om tallene vises i antal eller procent. Rappor-

terne udtrykker generelt et stort fokus på, at branchen laver mange fejl uden at lære af dem,

hvilket gør, at man som læser ikke oplyses om det fulde billede.

Indførelsen af Revisortilsynet har medvirket til, at så godt som alle revisionsvirksomheder i dag

har et kvalitetsstyringssystem, hvilket langt fra var tilfældet ved opstarten. Når der stødes på

problemer med kvalitetsstyringssystemerne er det nu i langt højere grad tilfælde, hvor systemet

ikke anvendes i det ønskede omfang, og primært på enkeltmandsrevisionsvirksomhederne.

Der er færre revisionsvirksomheder, der begår fejl, og de fejl, der begås, er oftest begået af en-

keltmandsvirksomhed. Når der konstateres fejl i en sag, er der ligeledes ofte ikke kun tale om et

fejlagtigt forhold, men flere. Fejlene er dermed fordelt på færre revisionsvirksomheder, hvorfor

det generelle billede er, at flere revisionsvirksomheder består kontrollen uden bemærkninger,

hvilket er et tegn på, at kvaliteten er i den høje ende for langt de fleste revisionsvirksomheder.

Andelen af revisorer, der begår fejl, er ligeledes faldende fra 2011 til 2013. Der er dermed en

stigende andel af revisorer, der består kvalitetskontrollen, men der er dog stadigvæk for mange,

der dumper, da andelen udgjorde 14% i 2013.

Kvalitetskontrollen har ikke kunnet forhindre alle erhvervsskandalerne, da der siden indførelsen

af Revisortilsynet har været op til flere sager, hvor virksomheder er gået pludseligt konkurs til

trods for blanke påtegninger fra revisorerne. Holdningen blandt kontrollanterne og de ansatte i

sekretariatet for Revisortilsynet er, at kontrollen i højere grad har medført, at revisorerne tæn-

ker sig om en ekstra gang og lærer af hinandens og egne fejl, end decideret forhindrer erhvervs-

skandaler.

Virksomhedsledernes tillid til revisorerne har været faldende over de seneste par år. Tilliden

ligger dog fortsat i den pæne ende, så samfundet stoler dermed generelt på de oplysninger, der

bliver afgivet af revisorerne. Kontrollen med revisorerne har ikke i sig selv medført en højere

tillid til branchen. Dette kan skyldes en kombination af, at Revisortilsynet har stor fokus på fejl i

deres årlige redegørelser og samfundets omtale af revisors ansvar i forbindelse med erhvervs-

skandaler.

Indførelsen af Revisortilsynet lever dermed i det store hele op til forventningerne, da kvaliteten i

branchen er stigende. Dog har tilliden til revisorerne været faldende over perioden, hvilket til

dels kan skyldes det store fokus, der er på antal begåede fejl i stedet for, hvor stor en del af

branchen der rent faktisk hvert år gennemgår kontrollen uden bemærkninger. Kontrollen tilfører

dermed samfundet en værdi, selvom der stadig er plads til forbedring både hos revisionsvirk-

somhederne og Revisortilsynet.
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8. Perspektivering
Indførelsen af Revisortilsynet har som omtalt allerede ført til en vis påvirkning af revisionsbran-

chen. Denne påvirkning kunne dog gøres endnu større, hvis Revisortilsynet lavede nogle mindre

tilpasninger til måden, hvorpå kontrollen foretages og offentliggøres.

De årlige redegørelser bør som tidligere omtalt fokusere på at være mere sammenlignelige og

vise udviklingen i både procent og antal. Derudover bør der søges inspiration fra Sverige og Stor

Britannien, der begge udgiver rapporter pr. kontrolleret revisionsvirksomhed, således at de

overordnede resultater pr. virksomhed offentliggøres. Denne praksis er dog kun på PIE revisions-

virksomheder205.

Dette giver revisionsvirksomhederne incitament til at konkurrere på kvalitet, hvilket fører til, at

branchen i højere grad selv sørger for at forbedre kvaliteten. Samtidig giver det revisorernes

kunder mulighed for at vælge en revisionsvirksomhed, der har gennemgået kontrollen uden be-

mærkninger. I Danmark kontrolleres samtlige revisionsvirksomheder, mens det i Sverige og Stor

Britannien kun er PIE revisionsvirksomhederne. Det ville give en uforholdsmæssig stor arbejds-

byrde at udarbejde rapporter for hver eneste kontrollerede revisionsvirksomhed, men man kun-

ne som alternativ for non-PIE revisionsvirksomhederne overveje at offentliggøre navnene på de

revisionsvirksomheder, der består uden bemærkninger.

I selve udførelsen kan der arbejdes med at forbedre arbejdsprogrammerne og ensrette dybden

af kontrollen. Da non-PIE arbejdsprogrammerne på nuværende tidspunkt er i word-skabeloner,

kunne det overvejes at lave et program, der kan håndtere dette, og hvor data inklusive doku-

mentation uploades direkte til Revisortilsynet.

Slutteligt bør man overveje, om en efterfølgende kontrol, der enten munder ud i en godkendelse

eller en påtale/bøde fra Revisornævnet, lærer revisorerne at gøre det bedre. Der er ingen tvivl

om, at det er med til at sætte fokus på, hvor man som revisor skal være skarpere, men når bø-

den er betalt, er man i princippet ikke blevet klogere.

Det kunne derfor være en ide at overveje at lave kurser særligt målrettet de områder, hvor der

oftest konstateres fejl på enkeltsagsniveau og gøre dem obligatorisk, for de revisorer, der begår

fejlene. På den måde sikrer man, at den pågældende revisor er blevet klogere og ikke blot har

lært, at han har begået en fejl, men også lært hvordan situationen løses korrekt i fremtiden.

205 Link 15 – Revisornamnden og Link 16 – FRC
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1988

Publikationer
Fédération des Experts Comptables Européens (FEE): Quality Assurance Arrangements Across

Europe, 2006

FSR – danske revisorer: Revisorbranchen 2013; Nøgletal

FSR – danske revisorer: Revisorbranchen i tal; Analyse

Petersen, Niels Henrik Black m.fl.: Synlighed for alle pengene. PriceWaterhouseCoopers, 2006

Artikler
Bom, Marianne: Ny formand vil arbejde for kvalitet og samfundsnytte. I Revision & Regnskabs-

væsen, 2014/83. årgang, nr. 12, s. 14-18

Dam, John Lunau: Kvalitetsstyring i revisorvirksomheder. I: Revisorbladet, 1993/54. årgang, nr. 4,

s. 29-37

Schaumburg-Müller, Stig-Erik: Revisionsplanlægning og kontrol. I: Revision og regnskabsvæsen,

1968/37. årgang, nr. 12, s. 477-481

Lovgivning
EU Henstilling 2001/256/EF om kvalitetssikring fra 15. november 2000 (Kaldet ”EU Henstilling

2001/256/EF”)

EU Direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber fra

17. maj 2006 (Kaldet ”EU Direktiv 2006/43/EF”)
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EU Direktiv 2014/56/EU om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnska-

ber og konsoliderede regnskaber af 16. april 2014 (Kaldet ”EU Direktiv 2014/56/EU”)

Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, 2003 inkl. lovfremstilling, udvalgsarbejder,

høringssvar og behandlinger i Folketinget (Kaldet ”Lov 2003” eller ”Lovforslag 2002/1 LSF 144”)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder(Revisorloven), 2008 inkl. lovfremstilling,

udvalgsarbejder, høringssvar og behandlinger i Folketinget (Kaldet ”Revisorloven 2008” eller

”Lovforslag 2007/2 LF 120”)

Ændring af Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder(Revisorloven), 2012 inkl. lov-

fremstilling, udvalgsarbejder, høringssvar og behandlinger i Folketinget (Kaldet ”RL” eller ”Lov-

forslag 2012/1 LSF 26”)

Bekendtgørelser, retningslinjer og redegørelser
Revisortilsynets retningslinjer for kvalitetskontrol 2014, hentet fra

www.revisortilsynet.dk/retningslinjer (besøgt 01.08.14)

ISQC 1

Bekendtgørelse om finansiering af driften af Revisortilsynet, Revisornævnet og undersøgelsessy-

stemet, Nr. 773 af 19. juni 2013

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed, Nr. 985 af 11. september

2014

Erhvervsstyrelsen: Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder; Redegørelse

2013

Revisornævnet: Revisornævnets Årsberetning 2012

Revisortilsynet: Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Revisortilsynet: Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2012

Revisortilsynet: Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011

Revisortilsynet: Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010

Revisortilsynet: Redegørelse 2009

Revisortilsynet: Redegørelse 2008

Revisortilsynet: Redegørelse 2007

Revisortilsynet: Redegørelse 2006

Revisortilsynet: Redegørelse 2005
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Revisortilsynet: Redegørelse 2003-04

Internettet
Link 1 – Børsen:

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/1735889/artikel.html?hl=UmV2aXNvcnRpbHN5bm

V0 (besøgt 13.11.14)

Link 2 – Børsen:

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/48286/artikel.html?hl=UmV2aXNvcnRpbHN5bmV0

(besøgt 13.11.14)

Link 3 – Børsen:

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/3185359/artikel.html?hl=UmV2aXNvcnRpbHN5bm

V0 (besøgt 13.11.14)

Link 4 – Revisortilsynet:

www.revisortilsynet.dk/revisortilsynet (besøgt 01.08.14)

Link 5 – Revisortilsynet:

www.revisortilsynet.dk/medlemmer (besøgt 01.08.14)

Link 6 – Revisortilsynet:

www.revisortilsynet.dk/om_revisortilsynet (besøgt 01.09.14)

Link 7 – Revireg:

www.webreg.dk/revireg/main/about (besøgt 05.08.14)

Link 8 – FSR:

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/SMV/Faglige%20notater%20og%20artikler/Erfaringer

%20med%20revision%20af%20omsaetning%20i%20smaa%20og%20mellemstore%20virksomhed

er (besøgt 29.10.14)

Link 9 – FSR:

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Synlig%20kvalitet/KvalitetsNyt/Husk%20den%20inter

ne%20kontrol (besøgt 29.10.14)

Link 10 – FSR:

http://www.fsr.dk/RevisorDoegnet/Revisordoegnet2014/Revisordoegnet2012/Program%20Tors

dag/Going%20concern%20i%20SMV%20segmentet (besøgt 29.10.14)

Link 11 – FSR:

http://viewer.zmags.com/publication/2fd2d268#/2fd2d268/6 (besøgt 29.10.14)

Link 12 – FSR:

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Synlig%20kvalitet/KvalitetsNyt/Fokusgruppe_om_kvali

tet (besøgt 29.10.)
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Link 13 – IFO:

http://www.ifo-analyser.dk/default.asp?Site=Info&page=176 (besøgt 09.11.14)

Link 14 – Business.dk:

www.business.dk/finans/knas-i-aegteskabet-mellem-erhvervsliv-og-revisorer (besøgt 09.09.14)

Link 15 – Revisornamnden:

http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn/kvalitetskontrollrapporter.html (besøgt 15.11.14)

Link 16 – FRC:

https://www.frc.org.uk/Our-Work/Conduct/Audit-quality/Findings-of-inspections.aspx (besøgt

15.11.14)

Link 17 – Skat:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=171299 (besøgt 29.10.14)

Link 18 – Business.dk:

http://www.business.dk/digital/tidslinje-store-danske-erhvervsskandaler (besøgt 09.11.14)

Link 19 – Børsen:

http://finans.borsen.dk/artikel/1/231502/fakta_saadan_krakkede_roskilde_bank.html (besøgt

09.11.14)

Link 20 – Børsen:

http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/264287/byggegiganten_e_pihl_soen_gaar_konkurs

.html (besøgt 09.11.14)

Link 21 – Børsen:

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/97596/artikel.html (besøgt 09.11.14)

Øvrige
Plancher fra ”Revision 2” ”CMA kvalitetsstyring og kontrol 12102012” af Thomas Riise Skov

Læste gennemsigtighedsrapporter
AP Statsautoriserede Revisorer: Gennemsigtighedsrapport 2013

BDO: Gennemsigtighedsrapport 2013

Beierholm: Gennemsigtighedsrapport 2013/14

Christensen Kjærulff: Gennemsigtighedsrapport pr. 31. December 2013

Deloitte: Gennemsigtighedsrapport 2013/14

EY Danmark: Gennemsigtighedsrapport 2023/14

Grant Thornton: Gennemsigtighedsrapport 2013
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KPMG: Gennemsigtighedsrapport 2013

Moore Stephens Danmark: Gennemsigtighedsrapport 2013

Nielsen & Christensen: Gennemsigtighedsrapport 2013

PwC: Gennemsigtighedsrapport 2012/13

RIR Revision: Gennemsigtighedsrapport 2013
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10. Bilag

Bilag 1 – Spørgeskema kontrollant
Hvad er din baggrund for at være kontrollør? (Her tænkes på uddannelse, erfaring med revision

og kvalitetskontrol, kurser mv.)

Hvor længe har du været kontrollør? (Kun for Revisortilsynet eller også for en af revisorforenin-

gerne)

Hvorfor er du kontrollør? (Interesse mv.)

Hvad mener du din opgave som kontrollør er? (Formål med kontrollen og samfundsmæssig op-

gave)

Hvad får i af uddannelse/guidance fra Revisortilsynet’s side? Er det godt nok/nok?

Hvor mange kvalitetskontroller har du typisk pr. år? (Er det nok til at være up to date, eller er det

for mange til at være grundig nok?)

Har du tid nok til at foretage en grundig kontrol? Har du for meget tid? Er der nogen grænse for

hvor mange timer du må benytte pr. sag?

Er arbejdsprogrammerne tilstrækkelige og sikrer de den nødvendige dybde? Er de for grundige

(fx 30 sider på en sag)?

Tager i efter din mening nok stikprøver på enkeltsager?

Er der forskel på jeres tilgang til kontrol af store henholdsvis små revisionsvirksomheder? Bør der

være det efter din mening?
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Skal der være nogle revisionsvirksomheder der fritages fra kontrollen?

Mener du at jeres kontrol rammer rigtigt? De relevante områder mv. eller er der form frem for

indhold?

Graver du lige dybt på alle kontrollerne? Gælder det samme for dine kontrollantkollegaer?

Hvordan oplever du i bliver taget imod ude i branchen når i kommer på kontrol? (Respekteret og

faglighed)

Føler du, at de anbefalinger og rettelser i giver revisionsbranchen bliver taget til eftertanke?

Har du oplevet, at der er blevet klaget over dig? Hvad er der klaget over?

Benytter alle revisionsvirksomheder kvalitetsstyringssystemer nu? Har du mærket en udvikling i

dette?

Hvordan er niveauet i kvaliteten i forhold til hvad du havde forventet? Og har det udviklet sig i

løbet af årene? (Er der kommet færre fejl og forsømmelser)

I Revisortilsynets årlige rapporter, er de fejl og mangler der bliver fremhævet de samme år efter

år. Er din opfattelse det samme? Er det de samme revisionsvirksomheder der ikke lærer af det,

eller hvad er forklaringen?

Hvad mener du den samfundsmæssige nytte af kvalitetskontrollen er?

Medvirker du til generelt at højne kvaliteten og uafhængigheden af revisionsarbejder?

Tror du kvalitetskontrollen kan være med til at forhindre erhvervsskandaler i fremtiden?

Løser du som kontrollanter den opgave der var tiltænkt?
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Bilag 2 – Spørgeskema sekretariat
Hvad er din uddannelse og baggrund for at være ansat i sekretariatet for Revisortilsynet?

Hvor længe har du været ansat her? Og har det hele tiden været med den samme rolle?

Har du nogen tidligere erfaring med kvalitetskontrol?

Hvad mener du jeres opgave i sekretariatet er?

Er i som PIE kontrollanter dygtige nok? Hvordan sikrer i det?

Evaluerer i kontrollanterne (både PIE og non-PIE)? Og hvis ja på hvilke punkter?

Oplever i at der bliver klaget over kontrollanterne (både PIE og non-PIE)? Hvad klages der oftest

over?

Er det din overbevisning at alle revisionsvirksomheder kontrolleres (både PIE og non-PIE)?

Har i nok ressourcer i sekretariatet til at udføre en grundig og effektiv kontrol? Har i for mange

ressourcer?

Er der nogen grænse for hvor længe i må bruge på en kontrol? Antal timer mv.

Er i reelt uafhængige af branchen? Mange af jer kommer fra revisionsbaggrund.

Er jeres arbejdsprogrammer tilstrækkelige og sikrer de den nødvendige dybde? Er de for grundi-

ge?
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Syntes du det er rigtigt at der er det samme omfang på en lille revisionsopgave som på en stor

revisionsopgave?

Hvordan sikrer i at alle kontrollanter (både PIE og non-PIE) foretaget en lige grundig kontrol/alle

graver lige dybt?

Hvordan oplever du i bliver taget imod ude i branchen når i kommer på kontrol (PIE)? (Respekte-

ret og faglighed)

Oplever i at de kontrollerede virksomheder forsøger at censurer jer (PIE)? På hvilke områder?

Bliver de anbefalinger og rettelser i giver revisionsbranchen taget til eftertanke (både PIE og non-

PIE)?

Hvordan er niveauet i kvaliteten i forhold til hvad du havde forventet Både PIE og non-PIE)? Og

har dette udviklet sig i løbet af årene? (Er der kommet færre fejl og forsømmelser)

I jeres årlige rapporter syntes jeg de fejl og mangler der bliver fremhævet er de samme år efter

år. Er jeres opfattelse det samme? Er det de samme revisionsvirksomheder der ikke lærer af det,

eller hvordan kan det være? Hvad kan man evt. gøre ved det?

Hvad oplever du som det største problem for revisionsvirksomhederne?

Tror du kvalitetskontrollen kan være med til at forhindre erhvervsskandaler i fremtiden?

Ser du nogen mulighed for at undtage de helt små revisionsvirksomheder for kontrollen?

Er der noget du mener i kan gøre bedre eller anderledes
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Bilag 3 – Oversigt over anvendte begreber og forkortelser
I afhandlingen benyttes relevante udtryk, fagtermer og forkortelser jf. nedenstående oversigt:

PIE: Public Interest Entity – virksomheder af særlig offentlig interesse efter

revisorlovens § 21, stk. 3. Omfatter blandt andet børsnoterede virksom-

heder, finansielle virksomheder, kommuner mv.

Udtrykket bruges ligeledes til beskrivelse af, hvilken type kontrol, revisi-

onsvirksomhed mv. der er tale om.

non-PIE: Virksomheder der ikke er omfattet af reglerne i revisorlovens § 21, stk. 3

Udtrykket bruges ligeledes til beskrivelse af, hvilken type kontrol, revisi-

onsvirksomhed mv. der er tale om.

Godkendt revisor: En statsautoriseret eller registreret revisor, der opfylder kravene i revisor-

lovens § 3, herunder at have bestået en særlig eksamen, ikke er under

konkursbehandling, er myndig og har mindst tre års erfaring med revisi-

onsopgaver.

§ 1, stk. 2 erklæring: Erklæringer med sikkerhed omfatter revisionspåtegning, erklæring om

udvidet gennemgang eller reviewerklæring. Det er altså en situation, hvor

revisor udtrykker en grad af sikkerhed om konklusionen på regnskabet.

FSR: Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, interesseorganisation for revi-

sionsbranchen som helhed. Foreningen bliver blandt andet hørt i forbin-

delse med udarbejdelse af ny lovgivning indenfor revisions- og regn-

skabsområdet. Tidligere var det kun en interesseorganisation for de

statsautoriserede revisorer, men fusionerede i 2011 med Dansk Revisor-

forening (tidligere FRR – se nedenfor) og blev til FSR – danske revisorer.

FRR: Foreningen af Registrerede Revisorer, interesseorganisation for registre-

rede revisorer, fusionerede i 2011 med FSR og blev i den forbindelse til

FSR – danske revisorer.

ISQC 1: International Standard on Quality Control – den internationale standard

med krav til den overordnede kvalitetskontrol i en revisionsvirksomhed.

ISA: International Standard on Audit – international revisionsstandard, har

krav til specifikke områder indenfor udførelsen af revision.

FEE: Fédération des Experts Comptables Européens – den europæiske interes-

seorganisation for revisionsbranchen.

PCAOB: Public Company Accounting Oversight Board – den amerikanske tilsyns-

myndighed med revision af virksomheder af offentlig interesse.
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Direktiv: Mindstekrav til medlemslandende, som skal indarbejdes i den nationale

regulering indenfor en bestemt frist. Det er op til de enkelte medlems-

lande, hvordan direktivet indarbejdes, og om reglerne laves strammere,

end direktivet kræver.

Forordning: En forordning er direkte bindende for medlemslandende ved fremsættel-

sen af retsakten.

Henstilling: En henstilling er en ikke bindende retsakt.
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Bilag 4 – Ændringer i lovgivningen om Revisortilsynet

Lov om statsautoriserede

og registrerede revisorer,

2003

Lov om godkendte reviso-

rer og revisionsvirksom-

heder, 2008

Ændring af Lov om god-

kendte revisorer og revisi-

onsvirksomheder, 2012

Lovens anvendelsesområ-

de

Alle former for erklærin-

ger, der ikke udelukkende

er til hvervgivers eget

brug, § 1, stk. 2

Alle erklæringer med sik-

kerhed, der ikke udeluk-

kende er til hvervgivers

eget brug, § 1, stk. 2

Kvalitetsstyringssystem Ingen eksplicitte krav Revisionsvirksomhederne

skal have et kvalitetssty-

ringssystem og kunne

dokumentere brugen af

dette, § 28, stk. 1

Pligt til at underkaste sig

kvalitetskontrol

Alle revisionsvirksomheder

og revisorer har pligt til at

underkaste sig kvalitets-

kontrol, § 14, stk. 1

Uændret, dog § 29, stk. 1

Overordnede ansvar for

kvalitetskontrollen

Revisortilsynet skal sikre at

kvalitetskontrollen foreta-

ges i overensstemmelse

med lovens regler, § 15,

stk. 3

Erhvervs- og Selskabssty-

relsen (Erhvervsstyrelsen)

er ansvarlige for tilsynet

med revisorer og revisi-

onsvirksomhederne, § 32,

stk. 1 og 2

Omfang af kvalitetskon-

trollen

Kvalitetskontrollen omfat-

ter udførelsen og uaf-

hængigheden i forbindelse

med de i § 1, stk. 2 nævnte

opgaver, § 14, stk. 2

Omfatter en vurdering af

kvalitetsstyringssystemet,

samt udførelsen af og

uafhængigheden i forbin-

delse med de i § 1, stk. 2

nævnte opgaver, § 29, stk.

2

Interval Udføres med højest 4 års

mellemrum, dog mulighed

for op til 6 år, § 14, stk. 3

Udføres med højest 6 års

mellemrum. Dog med

højest 3 års mellemrum for

virksomheder der udfører

revision for kunder omfat-

tet af § 21, stk. 3, § 29, stk.
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3

Sammensætning af revi-

sortilsynet

Består af en formand og 8

medlemmer, heraf 2 stats-

autoriserede, 2 registrere-

de og 4 regnskabsbrugere,

§ 15, stk. 1

Formand og medlemmer

udpeges af Erhvervs- og

selskabsstyrelsen § 15, stk.

2

Uændret, dog § 34, stk. 1

Uændret, dog § 34, stk. 2

Kvalitetskontrollanter Revisortilsynet godkender

de personer, der kan være

kvalitetskontrollanter. Der

godkendes for en 5 årig

periode, § 16, stk. 1

Uændret, dog § 35, stk. 1 Revisortilsynet forestår

kontrollen i revisionsvirk-

somheder der udfører

revision i de § 21, stk. 3

omfattede virksomheder.

Kvalitetskontrollanterne er

ansat i Erhvervsstyrelsen, §

35, stk. 5

Krav til kvalitetskontrollan-

ter

Ingen eksplicitte krav Kvalitetskontrollanterne

skal have en tilstrækkelig

faglig uddannelse, samt

erfaring indenfor revision

og kvalitetskontrol, § 35,

stk. 2

Kvalitetskontrollanters

opgave

Udføre kvalitetskontrollen

i overensstemmelse med

reglerne, § 16, stk. 2

Udfærdige en erklæring

med en vurdering af kon-

trolresultatet, § 16, stk. 3

Uændret, dog § 35, stk. 2

Uændret, dog § 35, stk. 3

Endelig konklusion på

kontrolbesøg

Revisortilsynet beslutter

om fejl eller mangler giver

anledning til yderligere

handlinger, § 16, stk. 5

Uændret, dog § 35, stk. 5

Eksplicit beføjelse til at

indbringe de kontrollerede

for Revisornævnet § 35,

stk. 6
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Årlig redegørelse Revisortilsynet skal udgive

en årlig redegørelse, § 16,

stk. 6

Uændret, dog § 35, stk. 7

Uafhængighed Medlemmer af Revisortil-

synet og kvalitetskontrol-

lanterne er underlagt

samme uafhængigheds-

krav som revisorerne, § 17,

stk. 1

Uændret, dog § 36, stk. 1

Samarbejde med andre

lande

Fortrolige oplysninger og

dokumenter kan videregi-

ves til tilsynsmyndigheder

for revisorer og revisions-

virksomheder i andre EU-

lande som EU har indgået

aftale med, samt andre

lande, såfremt der er ind-

gået aftale om gensidig-

hed, § 48, stk. 4 og 5

Finansiering Finansiering sker ved op-

krævning af gebyr hos alle

beskikkede revisorer, § 15,

stk. 3, 3. pkt. og 29, stk. 1

Revisortilsynet afholder

omkostningerne til kvali-

tetskontrollen, men dette

betales efterfølgende af

revisionsvirksomheden, §

34, stk. 5 samt § 50, stk.

1+2

Gebyr et for kvalitetskon-

trollen fastsættes særskilt

for henholdsvis revisorer

der er tilknyttet revisions-

virksomheder, der revide-

rer virksomheder omfattet

af § 21, stk. 3, og revisorer,

der er tilknyttet andre

revisionsvirksomheder, §

50, stk. 1, nr. 2
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Bilag 5 – Formålet med Revisortilsynet

Primære formål med Revisortilsynet

Detailformål

Målindikator

Målindikator 8, 9 og 10 undersøges i ressourceanalyse. Mens 2, 3, 7, 11, 12, 13 og 14 undersøges

i analysen af udførelsen. I analyse af den samfundsmæssige nytte undersøges 1, 4, 5, 6, 15 og 16.

Ensartet høj kvalitet af revisionsydelserne

Alle revisi-

onsvirksom-

heder an-

vender

kvalitetssty-

ringssyste-

mer

Alle revisi-

onsvirksom-

heder ud-

sættes for

kvalitetskon-

trol

Bedre kvali-

tet af revisi-

onsydelser-

ne

At have et

effektivt

tilsyn med

revisions-

virksomhe-

derne

Kontrollen

fokuserer på

de områder

hvor kvalite-

ten halter

1. Ingen

sager i Revi-

sornævnet

om mang-

lende kvali-

tetsstyrings-

system

2. Alle non-

Pie er kon-

trolleret i

løbet af 6 år

3. Alle PIE er

kontrolleret i

løbet af 3 år

4. Færre fejl

og mangler

konstateret

under kvali-

tetskontrol-

len

5. At flere

revisorer

består kvali-

tetskontrol-

len

6. At revisor

er uaf-

hængig

7. Kvalitets-

kontrol af

ensartet høj

kvalitet

8. Uaf-

hængige

kontrollan-

ter

9. Kontrol-

lanter er

godt nok

kvalificeret

10. Der er

nok ressour-

cer til at

udføre kon-

trollen

11. At kon-

trollen of-

fentliggøres

på en for-

ståelig måde

12. Relevante

fokuspunkter

13. Gode

arbejdspro-

grammer

14. Fokus på

reelle fejl og

ikke formelle

Større tillid

til branchen

15. Stigning i

offentlighe-

dens tillid

16. Færre

skandaler

med revisor

involveret
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Bilag 6 – Ressourcer til PIE kontroller
Nedestående estimat er foretaget på baggrund af de forhold, jeg har fået oplyst under inter-

views. Der er dermed udelukkende tale om et estimat, hvorfor der godt kan være andre forhold

der også kan påvirke tallene.

I sekretariatet for Revisortilsynet er der ifølge deres hjemmeside ansat 12 personer til at foreta-

ge kontrollen, hvoraf jeg gennem interviews med to personer i sekretariatet for Revisortilsynet

fik bekræftet, at der er 6 personer tilknyttet PIE kontrollen.

Det giver i alt 9.590 timer til rådighed på årsbasis, ud fra følgende estimat:

Et årsværk (216 dage206 * 7,4 timer) 1598,4 timer

Samlede antal timer (1598,4 timer * 6) 9590,4 timer

Disse timer benyttes udelukkende til sagsbehandling fra 1. februar til og med udgangen af au-

gust. Jeg har i de foretagne interviews fået at vide, at så godt som alle medarbejdere deltager i

kontrollen af PIE revisionsvirksomhederne frem til midten af november, hvor sagerne på non-PIE

virksomhederne kommer ind, for at kunne nå det. Der er altså 12 medarbejdere til rådighed i

2,5 måneder (september, oktober og halvdelen af november) og herefter 6 medarbejdere i yder-

ligere 2,5 måneder. Det giver i alt små 6.000 timer til rådighed til selve udførelsen af kontrollen:

Gennemsnitligt antal timer pr. måned (1.598,40/12) 133,2 timer

2½ måned med 12 medarbejdere til rådighed (12 * 133,20 * 2,5) 3.996 timer

2½ måned med 6 medarbejdere til rådighed ( 6 * 133,20 * 2,5) 1.998 timer

Timer i alt 5.994 timer

Der er ifølge en ansat i sekretariatet på tidspunktet for 2013 kontrollen 21 PIE revisionsvirksom-

heder, faldet til 17 for 2014 kontrollen207. Da disse minimum skal kontrolleres hvert 3. år, er der i

gennemsnit 17/3 = 5,67 virksomheder til kontrol om året, rundet op til 6 stykker.

Benytter vi mit estimat for gennemsnitligt antal benyttede timer pr. PIE revisionsvirksomhed på

629+280 = 909 timer jf. Bilag 7, så giver det et samlet årligt timeforbrug på 5.454 timer for PIE

kontrollerne.

206 Link 17 – Skat
207 Interview med person A
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Bilag 7 – Omkostninger til Revisortilsynet
Beregningerne nedenfor er udelukkende foretaget som et skøn, da oplysningerne ikke er offent-

ligt tilgængelige.

Administrationsomkostninger
For administrationen betaler alle godkendte revisionsvirksomheder et årligt gebyr pr. godkendt

revisor. Gebyret varierer alt efter om den godkendte revisor er ansat i en revisionsvirksomhed,

der reviderer virksomheder af særligt offentlig interesse (PIE) eller ej(non-PIE)208.

For revisorer i PIE revisionsvirksomheder betales der et årligt gebyr på 1.350 kr.

For revisorer i non-PIE revisionsvirksomheder betales der et årligt gebyr på 1.250 kr.

Antal revisorer i PIE revisionsvirksomheder209 1.193

Omkostninger til PIE administration (1.350 kr. x 1.193 revisorer) 1.610.550 kr.

Antal revisorer i non-PIE revisionsvirksomheder (3.464210 – 1.193) 2.271

Omkostninger til non-PIE administration (1.250 kr. x 2.271 revisorer) 2.838.750 kr.

Årlige omkostninger til administration 4.449.300 kr.

Omkostninger til selve kontrollen
For selve kontrollen betales der på timebases efter faktura fra kontrollanten. Nedenstående be-

regning tager udgangspunkt i tallene for 2012, samt de oplysninger jeg har modtaget fra kontrol-

lanterne under interviews.

Den maksimale timepris en kontrollant i non-PIE kontrollen må tage er fastsat til 1.400 kr.211 Jeg

har fået oplyst at en revisionsvirksomhed med en godkendt revisor, hvor der ikke identificeres

problemer cirka tager 20 timer og at en lille sag uden bemærkninger tager cirka 4 timer212. Af

hensyn til overskuelighed har jeg i nedenstående estimat gået ud fra, at hvis der er 1 godkendt

revisor, så benyttes der 20 timer. Ved 2-10 godkendte revisorer er der et timeforbrug på 2,5

gange det antal timer, da stikprøven i snit er 2,5 gange større213 og sagerne i gennemsnit vil have

samme størrelse. Ved 11-30 godkendte revisorer benyttes der 120 timer, da stikprøven i snit er 6

gange større214, sagerne bliver dog oftest også lidt større, hvorfor det reelle timeforbrug muligvis

er højere. Jeg har i beregningen valgt at se bort fra gennemgang af kvalitetsstyringssystemet og

regner med at tiden benyttet på det vokser proportionelt med antallet af revisorer.

208 Bekendtgørelse om finansiering af driften af Revisortilsynet, Revisornævnet og undersøgelsessystemet, § 1,

stk. 2
209 FSR: Revisorbranchen 2013, side 12
210 FSR: Revisorbranchen 2013, side 10
211 Revisortilsynets retningslinjer for kvalitetskontrol 2014 ”Betalingsforhold for kvalitetskontrol”, side 1
212 Mail person I, interview person C og E
213 Revisortilsynets retningslinjer for kvalitetskontrol 2014 ”Gennemførsel af kontrol for Non-PIE og rapporte-

ring herom”, side 13
214 Revisortilsynets retningslinjer for kvalitetskontrol 2014 ”Gennemførsel af kontrol for Non-PIE og rapporte-

ring herom”, side 13
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For PIE revisionsvirksomheder ser estimatet noget anderledes ud, da deres stikprøvestørrelse er

udvidet i forhold til de øvrige revisionsvirksomheder. Her kommer stikprøver på PIE sager oveni

den almindelige stikprøve.

I de fleste PIE revisionsvirksomheder er der mere end 30 godkendte revisorer, hvorfor den nor-

male stikprøve er på 35 sager215. Da sagerne gennemsnitligt forventes at være større end hos

enkeltmandvirksomhederne regner jeg med at det gennemsnitligt tager en dag af 8 timer at

gennemgå en sag, i alt 35 x 8 timer, 280 timer.

Hertil kommer PIE sagerne, i de 5 største revisionsvirksomheder udvides stikprøven med mellem

4 og 39 stykker ved tillæg af PIE sager, gennemsnittet er 17 sager, så det benyttes her216. Da PIE

sagerne har yderligere krav i forhold til non-PIE sagerne og da der oftest er flere vurderinger af

skønsmæssige poster har jeg estimeret et timeforbrug pr. sag på 37 timer, i alt 17 x 37 timer, i alt

629 timer.

Jeg er klar over at det er en grov generalisering, men dette benyttes udelukkende som et estimat

over timeforbruget, og ved estimatet er der efter min vurdering primært indregnet for få timer,

da der er gået ud fra en situation uden problemer.

Timeforbrug ved 1 revisor (20 timer x 114 revisionsvirksomheder217) 2.280

Timeforbrug ved 2-10 revisorer (50 timer x 55 revisionsvirksomheder218) 2.750

Timeforbrug ved 11-30 revisorer (120 timer x 3 revisionsvirksomheder219) 360

Timeforbrug i alt 5.390

Til maxtimepris á 1.400 kr. 7.546.000 kr.

Timeforbrug PIE revisionsvirksomheder (629+280 timer x 7 revisionsvirksomheder) 6.363

Til timepris á 950 kr.220 6.044.850 kr.

Samlet pris for et års kvalitetskontrol 13.590.850 kr.

Samlede estimerede omkostninger for administration og kvalitetskontrol et år 18.040.150 kr.

Forskellige statistikker
Omkostninger pr. godkendt revisor (18.040.150/3.464) 5.208 kr.

Omkostninger pr. godkendt revisionsvirksomhed (18.040.150/1.088221) 16.581 kr.

Omkostninger pr. kontrolleret revisionsvirksomhed (18.040.150/179222) 100.783 kr.

215 Revisortilsynets retningslinjer for kvalitetskontrol 2014 ”Gennemførsel af kvalitetskontrol for revisionsvirk-

somheder omfattet af revisorlovens § 21, stk. 3 og rapportering herom”, side 6
216 Se beregninger længere nede på siden
217 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2012, side 7
218 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2012, side 7
219 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2012, side 7
220 Revisortilsynets retningslinjer for kvalitetskontrol 2014 ”Betalingsforhold for kvalitetskontrol”, side 3
221 FSR: Revisorbranchen 2013, side 10
222 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2012, side 7
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Omkostninger pr. kontrolleret revisor (18.040.150/489223) 36.892 kr.

Omkostninger pr. kontrolleret sag (18.040.150/1.243224) 14.514 kr.

Bagvedliggende regnestykker
Gennemsnitligs antal PIE sager for PIE revisionsvirksomhederne

Virksomhedsty-

pe efter § 21,

stk. 3

De fem største revisionsvirksomheder

Deloitte225 PwC226 KPMG227 EY228 BDO229

An-

tal

Stikprø-

ve230

An-

tal

Stik-

prøve

An-

tal

Stik-

prøve

An-

tal

Stik-

prøve

An-

tal

Stik-

prøve

Børsnoterede

virksomheder 92 10 56 6 38 4 12 2 10 1

Finansielle

virksomheder 193 20 58 6 79 8 21 3 11 2

Kommuner og

statslige

aktieselskaber

mv. 54 6 19 2 20 2 2 1 10 1

Store virksom-

heder 28 3 44 5 30 3 7 1 0 0

367 39 177 19 167 17 42 7 31 4

Gennemsnitligt antal PIE stikprøver (39+19+17+7+4)/5 17,2

223 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2012, side 9
224 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2012, side 3
225 Deloittes gennemsigtighedsrapport for 2013/14
226 PwC’s gennemsigtighedsrapport for 2013/14
227 KPMG’s gennemsigtighedsrapport for 2013
228 EY’s gennemsigtighedsrapport for 2013/14
229 BDO’s gennemsigtighedsrapport for 2013
230 Revisortilsynets retningslinjer for kvalitetskontrol 2014 ”Gennemførsel af kvalitetskontrol for revisionsvirk-

somheder omfattet af revisorlovens § 21, stk. 3 og rapportering herom”, side 7-8
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Bilag 8 – Krav til non-PIE kontrollanter
Revisortilsynet stiller i § 18, stk. 3 i Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virk-

somhed følgende krav, der skal være opfyldt før man kan blive kvalitetskontrollant for non-PIE

revisionsvirksomhederne:

Stk. 3. Tilsynet kan som kontrollant godkende revisorer, der

1) Er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Revireg,

2) Ikke indenfor de seneste fem år ved Revisornævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald

eller pålagt en bøde, som tilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som

kontrollant,

3) Ikke er optaget i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser, som Revisortilsynet

vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant,

4) Ikke har en verserende sag ved Revisornævnet, som Revisortilsynet vurderer har betyd-

ning for udførelsen af hvervet som kontrollant,

5) Ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed, som i virksomhedens senest afsluttede kvali-

tetskontrol af tilsynet er blevet pålagt en fornyet kontrol, som tilsynet vurderer har be-

tydning for udførelsen af hvervet som kontrollant,

6) Har deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed afgivet erklæringer efter

revisorlovens § 1, stk. 2, i mindst tre år inden for de seneste fem år og

7) Kan påtage sig årligt at udføre kontrol af et antal revisionsvirksomheder fastsat af Revi-

sortilsynet
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Bilag 9 – Kontrollens omfang
Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed oplister i § 33, de krav, der er

til omfanget af kvalitetskontrollen. Kravene gælder både PIE og non-PIE virksomheder.

§ 33. Under udøvelsen af kvalitetskontrollen skal kvalitetskontrollanten navnlig kontrollere,

1) At revisionsvirksomheden har det fornødne kvalitetsstyringssystem,

2) At virksomhedens kvalitetsstyringssystem lever op til god kvalitetsstyringsskik, og er fyl-

destgørende i relation til virksomhedens størrelse og karakter,

3) At virksomheden har en ajourført ejer- og medlemsfortegnelse, jf. § 3 i bekendtgørelse

nr. 662 af 26. juni 2008 om revisionsvirksomhed, og at ejerbestemmelserne i revisorlo-

vens § 13, stk. 2-5, er overholdt,

4) At virksomheden har regler for styring af uafhængigheden generelt og for enhver opga-

ve,

5) At virksomheden dokumenterer, at uafhængighedsreglerne i revisorlovens kapitel 4 og

regler udstedt i medfør heraf er overholdt,

6) At opgaver efter revisorlovens § 1, stk. 2, er udført og dokumenteret i overensstemmelse

med god revisorskik, herunder de i Danmark anvendelige revisionsstandarder,

7) De anvendte ressourcers omfang,

8) De beregnede honorarer i forhold til erklæringsopgaven,

9) At de til virksomheden tilknyttede revisorer har gennemgået og indberettet den obliga-

toriske efteruddannelse efter revisorlovens § 4 og regler udstedt i medfør heraf, og

10) At virksomheden har udarbejdet tilstrækkelige skriftlige interne regler om kundelegiti-

mation, indberetning til hvidvasksekretariatet mv. for at forebygge og forhindre hvidvask

og terrorfinansiering hos virksomhedens kunder, jf. hvidvasklovens § 25, stk. 1.

Stk. 2. Kontrollen, jf. stk. 1, skal omfatte såvel de generelt anvendte procedurer i virksomheden

som en stikprøvevis gennemgang af konkrete revisions- og erklæringsopgaver. Den stikprøvevise

udtagelse af konkrete revisions- og erklæringsopgaver skal tage udgangspunkt i en risikobaseret

tilgang og i aktiviteternes art og omfang i virksomheden.



10. Bilag

Side 94 af 101

Bilag 10 – Sammensætning af stikprøve
Nedenstående er en oversigt over sammensætningen af minimumsstikprøven på en non-PIE

revisionsvirksomhed. I beskrivelsen af hvordan stikprøven skal sammensættes står der følgende:

”Den stikprøvevise udtagelse af konkrete revisions- og erklæringsopgaver skal tage udgangspunkt i

en risikobaseret tilgang og i aktiviteternes art og omfang i revisionsvirksomheden, jf. § 20, stk. 2 i

bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed. Ved risikobaseret tilgang me-

nes, at der inden for hvert område skal udtages de sager til kontrol, hvor der er størst risiko for fejl

eller mangler. Kontrollanten skal danne sig et indtryk af kundesammensætningen og udvælge stik-

prøven blandt de erklæringsopgaver, der umiddelbart anses for mest risikofyldte og omfangsrige.

Denne vurdering skal foretages på baggrund af bl.a. branche samt revisionskundens størrelse.”

Antal underskriftsberettigede revisorer

1 2-4 5-9 10-20 21+

Antal sager:

Grundlæggende stikprøve 3 6 9 14 22

- deraf konkurs eller under rekonstrukti-

onsbehandling 1 1 2 3 4

- deraf koncernregnskaber, hvor revi-
sor er koncernrevisor

1 1 1 1 2

- deraf sager udtaget ved den seneste

overvågning (efterfølgende intern kontrol) 1 1 2 3 4

- deraf sager udtaget ved den forrige over-

vågning (efterfølgende intern kontrol) 0 0 0 0 2

- deraf 2 sager for hver af de 2 revisorer,

som over de seneste 3 år har fået de dårlig-

ste interne vurderinger af udvalgte enkelt-

sager 0 0 0 0 4

Begge dele er fra Revisortilsynets retningslinjer for kvalitetskontrol 2014 ”Gennemførelse af kva-

litetskontrol for ikke-PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom”
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Bilag 11 – Eksempel på arbejdsprogram

Henvisning til

lovgivningen

Reference til

arbejdspapirerne

Ja Nej IR Bemærkning

Er revisionsvirksomhedens kvalitetssty-
ringssystem anvendt ved løsningen af
erklæringsopgaven?

RL § 28

A. Årsregnskabet (erklæringsemnet)

1. Er regnskabet, hvori revisionspåtegningen

er placeret, blevet gennemlæst inden

udfyldelse af dette skema?

2. Har revisor dokumenteret udførelse af

revisionshandlinger for at vurdere, om den

generelle præsentation af regnskabet og

de hertil knyttede oplysninger er i overens-

stemmelse med den relevante regnskabs-

mæssige begrebsramme?

ISA 330, afsnit

24

B. Revisionspåtegninger

1. Er revisionspåtegningen udformet i over-

ensstemmelse med erklæringsbekendtgø-

relsen, og indeholder den de i erklærings-

bekendtgørelsens krævede oplysninger?

Erklæringsbekg.

§ 5

ISA 700, 705

og 706

2. Såfremt revisor har afgivet forbehold i

revisionspåtegningen, er konklusionen

modificeret i overensstemmelse med

forbeholdet?

Erklæringsbekg.

§ 5, stk. 5

3. Såfremt gennemlæsningen af regnskabet

(erklæringsemnet) har afdækket væsentli-

ge fejl og mangler i regnskabet i forhold til

den anvendte regnskabsmæssige begrebs-

ramme (f.eks. årsregnskabsloven) eller

anden relevant lovgivning, er disse fejl og

mangler da om nødvendigt afspejlet i

revisionspåtegningen?

Erklæringsbekg.

§ 6, stk. 2

4. Er eventuelle forbehold eller supplerende

oplysninger afgivet i overensstemmelse

med erklæringsbekendtgørelsen?

Erklæringsbekg.

§ 6 og § 7
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Kontrollantens konklusion på gennemgangen af erklæringsemnet og den afgivne revisionspåtegning:

Revisors eventuelle kommentarer til kontrollantens gennemgang og konklusioner:

Arbejdsprogrammet er taget fra Revisortilsynets retningslinjer for 2014 ”Bilag 4, Arbejdsprogram

til gennemgang af en konkret revisionsopgave”
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Bilag 12 – Fejl og mangler, der er årsag til oversendelse til Re-
visornævnet

2004 2005 2006 2007 2008

Samlet antal overførte virksomheder231 26 21 21 25 14

Kvalitetsstyringssystemet:

- Manglende etablering eller implementering af et tilstrækkeligt kvalitets-

styringssystem

- Væsentlige mangler i kvalitetsstyringssystemet

I alt

15

1

16

8

0

8

7

3

10

8

6

14

5

6

11

Enkeltsager:

- Manglende uafhængighed

- Væsentlige fejl i sagsbehandlingen

- Revisionspåtegningen ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendt-

gørelsen

- Andet

I alt

0

0

1

0

1

0

0

2

0

2

4

17

8

0

29

2

22

12

1

37

1

9

11

0

21232

Tallene for 2004 og 2005 er sager, som Revisornævnet har sanktioneret jf. Revisortilsynets rede-

gørelse for 2006, side 17. De øvrige år er antal sager, der er overført til Revisornævnet og altså

ikke antal sanktioneringer.

231 Den samme virksomhed kan godt have flere sager, hvorfor summen af sager overstiger antallet af indberet-

tede virksomheder
232 Egen tilvirkning på baggrund af Revisortilsynets årlige redegørelser for årene 2004-2008
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2009 2010 2011 2012 2013

Samlet antal overførte virksomheder 6 39 14 18 7

Kvalitetsstyringssystemet:

- manglende etablering eller implementering af et tilstrækkeligt kvalitetsstyrings-

system

- Væsentlige mangler i kvalitetsstyringssystemet

I alt

3

2

5

19

17

8 21 37 13

Enkeltsager:

- Manglende uafhængighed

- Væsentlige fejl i sagsbehandlingen

- Revisionspåtegningen ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen

- Mangelfuld dokumentation for overvejelser vedrørende forudsætning om fort-

sat drift

- Andet

I alt

0

3

4

0

0

7

4

33

25

12

0

2 119 130 114

233

233 Egen tilvirkning på baggrund af Revisortilsynets årlige redegørelser for årene 2009-2013
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Bilag 13 – Tidslinje over erhvervsskandaler i Danmark

234

234 Egen tilvirkning på baggrund af: Link 18 – Business.dk, Link 19 – Børsen, Link 20 – Børsen og Link 21 – Børsen

Nordisk Fjer
(1991)

Accumulator
Invest (1992)

PFA-sagen
(1999)

Memory
Card

Technology
(2001)

Roskilde
Bank (2008)

IT Factory
(2008)

E. Phil & Søn
(2012)

OW Bunker
(2014)
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Bilag 14 – Blandede udregninger

Tabel 1 – Resultater fordelt på revisorer

235 2011 2012 2013

Antal % Antal % Antal %

Kontrollerede i alt 309 100% 489 100% 433 100%

Ingen reaktion 243 79% 382 78% 329 76%

Påtale 15 5% 34 7% 42 10%

Indbragt for Revisornævnet 51 17% 73 15% 62 14%

Tabel 2 – Utilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystem

236 2011 2012 2013

Antal % Antal % Antal %

Revisionsvirksomheder med 1 revisor 9 75% 13 76% 3 75%

Revisionsvirksomheder med 2-10 revisorer 1 8% 4 24% 0 0%

Revisionsvirksomheder med 11-20 revisorer 0 0% 0 0% 0 0%

Revisionsvirksomheder med +30 revisorer
samt PIE revisionsvirksomheder

2 17% 0 0% 1 25%

I alt 12 100% 17 100% 4 100%

Tabel 3 – Antal sager på virksomhedsniveau overført til Revisornævn

237 2011 2012 2013

Antal % Antal % Antal %

Revisionsvirksomheder med 1 revisor 16 76% 29 78% 9 69%

Revisionsvirksomheder med 2-10 revisorer 1 5% 8 22% 0 0%

Revisionsvirksomheder med 11-20 revisorer 0 0% 0 0% 0 0%

Revisionsvirksomheder med +30 revisorer
samt PIE revisionsvirksomheder

4 19% 0 0% 4 31%

I alt 21 100% 37 100% 13 100%

235 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011-2013, Tabel 4
236 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011-2013, Tabel 3
237 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011-2013, Tabel 3
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Tabel 4 – Antal fejl på enkeltsagsniveau overført til Revisornævn

238 2011 2012 2013

Antal % Antal % Antal %

Revisionsvirksomheder med 1 revisor 87239 73% 91 70% 51 45%

Revisionsvirksomheder med 2-10 revisorer 12 10% 10 8% 34 30%

Revisionsvirksomheder med 11-20 revisorer 8 7% 22 17% 0 0%

Revisionsvirksomheder med +30 revisorer
samt PIE revisionsvirksomheder

12 10% 7 5% 29 25%

I alt 119 100% 130 100% 114 100%

Tabel 5 – Fordeling af antal revisorer overført til Revisornævn

240 2011 2012 2013

Antal % Antal % Antal %

Revisionsvirksomheder med 1 revisor 26 51% 36 49% 25 40%

Revisionsvirksomheder med 2-10 revisorer 11 21% 26 36% 22 35%

Revisionsvirksomheder med 11-20 revisorer 2 4% 5 7% 0 0%

Revisionsvirksomheder med +30 revisorer
samt PIE revisionsvirksomheder

12 24% 6 8% 15 25%

I alt 51 100% 73 100% 62 100%

238 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011-2013, Tabel 5
239 Fejl i summen i Tabel 5 i 2012 Redegørelse
240 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011-2013, Tabel 4


