
PIE - tillæg til arbejdsprogrammer

Arbejdsprogram Titel Beskrivelse Henvisning

Bilag 2.2.1 - PIE  - 

Gennemsigtighedsrapport

Generelle arbejdshandlinger til gennemgang af sikring af 

gennemsigtighedsrapporter for PIE-revisionsvirksomheder

A - Offentliggørelse af rapport Er gennemsigtighedsrapporten offentliggjort via 

revisionsvirksomhedens hjemmeside senest 3 måneder efter 

regnskabsårets udløb?

RL § 27, stk. 1

B - Beskrivelse af juridisk struktur Indeholder gennemsigtighedsrapporten en beskrivelse af den 

juridisk struktur?

RL § 27, stk. 1, nr. 1

C - Beskrivelse af ejerskabet Indeholder gennemsigtighedsrapporten en beskrivelse af 

ejerskabet?

RL § 27, stk. 1, nr. 1

D - Beskrivelse af revisionsvirksomhedens ledelsesstruktur Indeholder gennemsigtighedsrapporten en beskrivelse af 

revisionsvirksomhedens ledelsesstruktur?

RL § 27, stk. 1, nr. 2

E - Såfremt at revisionsvirksomhedens tilhører et netværk Indeholder gennemsigtighedsrapporten en beskrivelse af 

netværket herunder en beskrivelse af de retlige og strukturelle 

aftaler med netværket?

RL § 27, stk. 1, nr. 3

F - Partnernes vederlag Indeholder gennemsigtighedsrapporten oplysninger om 

grundlaget for partnernes vederlag?

RL § 27, stk. 1, nr. 4

G - Beskrivelse af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem Indeholder genenmsigtighedsrapporten en beskrivelse af 

revisionsvirksomhedens interne kvalitetsstyringssystem?

RL § 27, stk. 1, nr. 5

H - Politikker for uafhængighed Indeholder gennemsigtighedsrapporten en beskrivelse af 

revisionsvirksomhedens politikker for uafhængighed?

RL § 27, stk. 1, nr. 5

I - Politikker for efteruddannelse Indeholder gennemsigtighedsrapporten en beskrivelse af 

revisionsvirksomhedens politikker for efteruddannelse

RL § 27, stk. 1, nr. 5

J - Seneste kvalitetskontrol Indeholder gennemsigtighedsrapporten en angivelse af hvornår 

den seneste kvalitetskontrol efter RL § 29 fandt sted?

RL § 27, stk. 1, nr. 6

K - Erklæring om valitetsstyringssystemet Er der en erklæring fra revisionsvirksomhedens øverste 

ansvarlige ledelse (Bestyrelsen) om at kvalitetsstyringssystemet 

fungerer effektivt?

RL § 27, stk. 1, nr. 7

L - Erklæring om uafhængighedspolitikken Er der en erklæring fra revisionsvirksomhedens øverste 

ansvarlige ledelse (Bestyrelsen) om at uafhængighedspolitikken 

overholdes?

RL § 27, stk. 1, nr. 7

M - Regnskabsoplysninger Er de angivet regnskabsoplysninger, der viser 

revisionsvirksomhedens størrelse herunder en

specifikation af revisionsvirksomhedens omsætningen fordelt 

på,:

Honorar for revision af regnskaber, Honorar for andre 

erklæringsopgaver med sikkerhed, Skatterådgivning og andre 

ydelser?

RL § 27, stk. 1, nr. 8

N - Liste over revisionsvirksomhedens kunder omfattet af § 21. 

stk. 3. 

Indeholder rapporten en liste over revisionsvirksomhedens 

kunder, der omfattet af § 21, stk. 3, for hvilke 

revisionsvirksomheden har udført opgaver efter § 1, stk. 2 ? 

Listen skal omfatte opgaver for det foregående regnskabsår.

RL § 27, stk. 1, nr. 9

O - Fremgår det hvilket/hvilken juridisk selskab rapporten 

omfatter?

Fremgår det hvilket/hvilken juridisk selskab rapporten omfatter?

P - Fremgår revisionsvirksomhedens cvr. nr. af rapporten? Fremgår revisionsvirksomhedens cvr. nr. af rapporten?
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Bilag 2.2.3 - PIE Børsnoterede 

virksomheder

B20 Uafhængighed og tavshedspligt - børsnoterede - Håndtering 

af intern viden

Har revisionsvirksomheden udarbejdet procedurer for 

håndtering af intern viden erhvervet ved opgaven?

VPHL § 37

B21 Uafhængighed og tavshedspligt -børsnoterede - Handel med 

værdipapirer

Har revisionsvirksomheden udarbejdet procedurer for 

medarbejderes adgang til at handle med de af kunden udstedte 

værdipapirer?

VPHL § 37

Bilag 2.2.4 - PIE - Uafhængiged og 

Etiske regler

Yderligere arbejdshandlinger i forbindelse med etiske regler og 

uafhængighedskrav.

Relevante henvisninger til regler m.v. er udover Revisorloven, 

Bekendtgørelse om godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheders uafhængighed, Code of Ethics 

(Retningslinjer for revisors etiske adfærd) m.v. 

God skik omfatter overholdelse af gældende ISA. ISA skal læses 

i sammenhæng med relevante etiske krav.

A.0 Uafhængighed - Forbud mod selvrevision Indeholder retningslinjerne om uafhængighed procedurer om 

forbud mod deltagelse i bogføringen eller lignende 

registreringer, som danner grundlaget for det forhold, opgaven 

vedrører?

Uafhængighedsbekg. § 5, nr. 1

A.01 Uafhængighed - Forbud mod deltagelse Indeholder retningslinjerne om uafhængighed procedurer om 

forbud mod deltagelse i udarbejdelse af det dokument, opgaven 

vedrører?

Uafhængighedsbekg. § 5, nr. 1

A.02 Uafhængighed - Forbud mod rekruttering Indeholder retningslinjerne om uafhængighed procedurer om 

forbud mod inden for de seneste 2 år at have udarbejdet 

kandidatlister til brug for rekruttering af medarbejdere til 

centrale finansielle og administrative stillinger i virksomheden 

eller på tilsvarende måde at have deltaget i 

rekrutteringsprocessen?

Uafhængighedsbekg. § 5, nr. 2

A.1 - Politik for objektivitet og uafhængighed Gennemgå revisionsvirksomhedens politik/retningslinjer i 

relation til kommunikation af revisionsvirksomhedens 

objektivitet og uafhængighed til revisionsudvalget for PIE 

revisionskunder

RL § 31, stk. 2 nr. 4

A.2 - Kontrol på bekræftelse af medarbejderes og partneres 

uafhængighed

Udtag en stikprøve af revisionsvirksomhedens indhentelse af den 

årlige for bekræftelse af overholdelse af politik og procedurer for 

uafhængighed for partnere og medarbejdere. Vurder om 

besvarelsen var indsendt fuldstændigt og rettidigt. Undersøg 

eventuelle svar, der ikke bekræftede overholdelse af poltikker. 

Vurder firmaets håndtering af disse svar.

ISQC 1, afsnit 24

A.3 - Retningslinjer for at konsultere for etiske forhold Undersøg revisionsvirksomhedens retningslinjer for at konsultere 

for etiske forhold.

Hvordan er kommunikationen og undervisning omkring etiske 

forhold til partnere og medarbejdere tilrettelagt.

Forespørg til hvilke typer af spørgsmål, der modtages og 

besvares af ansvarlig for etiske forhold/uafhængighed. Indhent 

og gennemgå en eventuel dokumentationsdatabase for 

spørgsmål / svar vedrørende etiske spørgsmål.

Revisors etiske adfærd. Løsning af etiske konflikter. 100.17-22

A.4 - Uafhængighed - Rotation Har revisionsvirksomheden procedurer for udskiftning af 

godkendte revisorer, der underskriver revisionspåtegningen, 

senest 7 år efter at de er udpeget til opgaven?

RL § 25
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A.4.1 - Procedurer for afkølingsperioden Har revisionsvirksomheden procedurer, der sikrer at tidligere 

underskrivende revisor(er) ikke deltager i revisionsopgaven i en 

effektiv afkølingsperiode på 2 år.

RL § 25. Revisor etiske adfærd. 290.150-151

A.5 - Længden på partneres og medarbejders betjening af kunder Har revisionsvirksomheden overvejet hvor længe nøglepartnere 

eller andre ledende medarbejdere kan betjene en 

revisionskunde.

Revisor etiske adfærd. 290.153

A.6 - Rotationsdatabase eller -oversigt Gennemgå revisionsvirksomhedens rotationsdatabase eller 

–oversigt med underskrivende partnere og andre ledende 

medarbejder, der betjener PIE virksomheder. Vurder endvidere 

anvendelsen af interne specialister på disse 

revisionsengagementer. 

A.7 - Ej rotation af partnere Indhent begrundelse for eventuel udskydelse af 

afkølingsperioden for underskrivende partnere. Gennemgå 

dokumentation for forlængelse af periode for underskrivende 

partner, herunder afrapportering til revisionskomiteen eller 

eventuelt bestyrelsen.

Forlængelse af periode på mere end et år skal nærmere 

undersøges og begrundelse herfor skal nærlæses og vurderes.

Revisor etiske adfærd. 290.152-155

A.8 - Ansættelse hos revisionskunde Gennemlæs revisionsvirksomhedens politik for ansættelse hos 

revisionskunde for partnere eller medarbejdere.

Har virksomheden en 2 årig afkølingsperiode for underskrivende 

partnere og ledende medarbejdere for ansættelse hos PIE 

revisionskunde i ledelsen eller en ledende stilling?

RL § 24, stk. 4. Revisors etiske adfærd. 290.134-141

A.9 - Intern revision for revisionskunder Gennemgå revisionsvirksomhedens politikker og procedurer for 

udførelse af intern revision for revisionskunder. Undersøg om 

dette kan ske til PIE revisionskunder. 

Revisors etiske adfærd. 290.200

A10 - Udlån af medarbejdere til revisionskunder Gennemgå firmaets politik for udlån af medarbejdere til PIE-

revisionskunder. Er central godkendelse nødvendig eller kan 

ansvarlig revisionspartner selv beslutte dette? Undersøg om 

eventuel tilladt assistance kan skabe en egenkontroltrussel.

Revisors etiske adfærd. 290.142

A11 - Liste over udlånte medarbejdere Indhent liste med udlån af medarbejdere til PIE revisionskunder. 

Er disse udlån blevet godkendt i overensstemmelse med 

revisionsvirksomhedens retningslinjer? Gennemgå de 

overvejelser og begrundelser som revisions-virksomheden har 

foretaget sig omkring af udlån af medarbejdere til PIE 

revisionskunder i relation til uafhængighed.

Revisors etiske adfærd. 290.142

A12 - Overfaldent revisionshonorar Indhent/gennemlæs politik/retningslinje for håndtering af 

overforfaldent revisionshonorar. Egenkontroltrussel kan skabes, 

hvis skyldige honorarer fra en revisionskunde forbliver ubetalt i 

en længere periode, i sær hvis en betydelig del forbliver ubetalt 

inden afgivelsen af revisionserklæring for det efterfølgende år.

Revisors etiske adfærd. 290.223

A13 - Overfaldent revisionshonorar Gennemgå revisionsvirksomhedens overvågning af overfaldent 

revisionshonorar for revisionskunder. Vurder de tiltag, der er 

iværksat og om disse er i overensstemmelse med virksomhedens 

politikker.

Revisors etiske adfærd. 290.223

A14 - Betinget honoraraftaler Gennemgå revisionsvirksomhedens politik/retningslinjer for 

betinget honorar for ikke-revisionsydelser til revisionskunder.

RL § 26, stk. 2, nr. 2. Revisors etiske adfærd 290.224-227

A15 - Retningslinjer for betinget honorar Gennemgå eventuelle aftaler om betingede honoraraftaler for 

ikke-revisionsydelser til revisionskunder. 
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A16 - Fastlæggelse af revisionshonorar Vurder revisionsvirksomhedens politik/retningslinjer for, 

hvordan revisionshonorar fastlægges, herunder hensyntagen til 

et eventuelt minimumsniveau på erklæringsopgaver. Forespørg 

om eventuelle meget lave honorars indflydelse på 

revisionskvaliteten.

A17 - Forretningsforbindelser - Retningslinjer Forespørg om revisionsvirksomheden har forretningsforbindelser 

med revisionskunder. Er der retningslinjer herfor? Undersøg 

hvordan eventuelle forretningsforbindelser håndteres af den 

ansvarlige revisionspartner.

Revisors etiske adfærd. 290.124-126

A18 - Retningslinjer for interessekonflikter Gennemgå revisionsvirksomhedens procedurer for 

interessekonflikter

Har partnere og medarbejdere kendskab i hvilke situationer der 

skal konsulteres?

Sker der løbende uddannelse af partnere og medarbejdere 

vedrørende interessekonflikter?

A19 - Whistleblower-ordning Har revisionsvirksomheden etableret whistleblower-ordning?

Er whistleblower-ordningen kommunikeret til medarbejdere og 

fremgår af firmaets website? Undersøg om evntuelle 

indberetninger til whistleblower-ordningen vedrører 

revisionskvalitet.

A20 - Marketing-/forretningsstrategi Gennemlæs marketing-/forretningsstrategi og drøft strategiens 

eventuelle indflydelse på revisionskvaliteten med ledelsen.

A21 - Tabte/vundne PIE revisionskunder Indhent liste med tabte/vundne PIE revisionskunder for det 

seneste år. Drøft årsagen for tab af revisionskunder.

Overvej sammenhænge mellem revisionskvalitet og -honorar 

samt risici for nye PIE kunder.

A22 - Anmodning om adgang til arbejdspapirer Undersøg om revisionsvirksomheden har fået anmodning om 

adgang til arbejdspapirer fra nytiltrådt revisor. Såfremt afslag 

blev givet, da vurder om begrundelsen for afslag til adgang af 

fratrådt revisors arbejdsdokumentation her en sammenhæng 

med revisionskvaliteten.

A23 - Igangværende retssager Mød ansvarlig partner, der er behandler eventuelle krav eller 

igangværende retssager. Indhent seneste liste over 

igangværende sager. Drøft sagernes karakter i relation til 

revisionskvalitet.

A24 - Afslut og vurder hele området Afslut og vurder hele området, herunder noter eventuelle 

forbedringspunkter til kvalitetskontrolrapport.


