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Ja Nej IR Bemærkning 

D. 
Uafhængighed 

      

Særlige krav til PIE virksomheder 

a. 
Kontroller note vedrørende revisionshonorar. 
Overstiger honorar for andre ydelser det "ordinære" 
revisionshonorar? 
 
HVIS JA, UNDERSØGES FØLGENDE: 
1) Indhent dokumentation der viser grundlaget for 
opdelingen 
2) Undersøg og udfordr' den sagsansvarlige omkring de 
enkelte ydelser og eventuelle konflikter med reglerne 
om uafhængighed. 
3) Indhent timesagsregnskabet for de udvalgte 
stikprøver. Undersøg hvilke partnere, medarbejdere 
eller specialister, der har anvendt tid på sagerne.  
4) Få udskrevet kopier af alle udskrevne fakturaer 
5) Undersøg at der er en indbyrdes sammenhæng 
mellem ovenstående materiale. 
6) Undersøg og udfordr den sagsansvarlige omkring de 
enkelte ydelser og eventuelle konflikter med reglerne 
om uafhængighed, herunder dokumentation for 
eventuelle væsentlige trusler mod revisor og 
revisionsvirksomheden. 
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b.  
Skatteberegning 
Undersøg ved gennemgang af revisors dokumentation i 
sagen, hvem der har udarbejdet skatteberegningen til 
brug for udarbejdelsen af skatten i årsrapporten samt 
noteoplysningerne om skat.  
 
Har revisor afholdt sig fra at udarbejde 
skatteopgørelse/beregning af skat? 
 

      

c. 
Vederlagsorienterede oplysninger 
Undersøg ved gennemgang af oplysninger om 
vederlagsorienterede ydelser/forpligtelser efter IAS 19 
Employee Benefits – hvem der har udarbejdet 
grundlaget for oplysningerne og indregningerne i 
årsrapporten. Har revisor afholdt sig fra at foretage 
disse beregninger? 
 

      

d. 
Regnskabspraksis 
Forekommer det, ved gennemgang af revisors 
dokumentation, at revisor har afholdt sig fra at have 
bidraget til valg af regnskabspraksis? 
 

      

e. 
Bekræftelse på uafhængighed 
Undersøg om der for teamet og andre involverede på 
engagementet er indhentet bekræftelser på uafhængig-
hed, herunder om reglerne for investeringer og 
indberetninger er overholdt. 
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G. 
Kvalitetssikringsgennemgang 

      

Særlige krav til PIE virksomheder 

a. 
De fornødne kvalifikationer/erfaring 
Er kvalitetssikringsgennemgangen udført af en person 
som har de fornødne kvalifikationer og erfaring iht. 
revisionsvirksomhedens retningslinjer? 

      

b.  
Sammenhæng mellem registreret tid og opgavens 
omfang 
- Gennemgå timesagsregnskabet.  
- Er gennemgangen gennemført før underskrivelse af 

erklæringen?  
- Forekommer den registrerede tid for gennemgangen 

at afspejle opgavens omfang? 

      

c. 
- Hvordan er gennemgangen, bemærkninger eller 

anbefalinger og eventuel uenighed dokumenteret? 
- Er kvalitetssikringsgennemgangen behørigt 

dokumenteret efter revisionsvirksomhedens 
retningslinjer? 

- Er bemærkninger eller anbefalinger fra 
gennemgangen er løst og dokumenteret efter 
revisionsvirksomhedens retningslinjer? 

- Såfremt der er uenighed mellem sagsansvarlig og de 
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personer, der står for kvalitetssikrings-
gennemgangen, er dette løst og dokumenteret efter 
revisionsvirksomhedens retningslinjer? 

 

 


