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Indledning 
 
Som led i kvalitetskontrollen af #Revisionsvirksomhed# er der foretaget kvalitetskontrol af den udførte #revision# #review# #udvidet gennemgang# af #årsregnskabet# for #201x# 
for #sag#. Kvalitetskontrollen har bl.a. omfattet en stikprøvevis gennemgang af, hvorvidt udførelsen af erklæringsopgaven er sket i overensstemmelse med 
revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder om der er foretaget en tilstrækkelig og dokumenteret uafhængigheds-, væsentligheds- og risikovurdering, samt opnået 
tilstrækkeligt og egnet bevis. Endvidere er det kontrolleret, om den afgivne #revisionspåtegning# #erklæring# er i overensstemmelse med den underliggende 
#revisions#dokumentation, lovgivningens krav, gældende revisionsstandarder m.v.  
 
Det er revisors pligt, at samarbejde og medvirke til en effektiv gennemførelse af kvalitetskontrollen. 
 
Kvalitetskontrollen er udført i henhold til revisorloven, bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder samt Erhvervsstyrelsens retningslinjer for kvalitetskontrol. I 
overensstemmelse hermed er kvalitetskontrollen udført risikobaseret og med udgangspunkt i #underskrivende revisors#de underskrivende revisorers# vurdering af væsentlighed 
og risiko #Anfør hvis det ikke er tilfældet#. Ved kvalitetskontrollen af den udførte #revision# #review# #udvidet gennemgang# af #årsregnskabet# for #201x# for #sag# har 
kvalitetskontrollen været særligt rettet i mod følgende områder i #revisionen#: 
 

1) Planlægning: Revisors fastsættelse af væsentlighedsniveau og risikovurdering, herunder risikovurdering på revisionsmålsniveau 
2) Planlægning/udførelse: Revisionen af primobalancen, i det der er tale om et nyt klientforhold 
3) Planlægning/udførelse: Planlægningen og udførelsen af test af virksomhedens interne kontroller samt anvendelsen af resultatet heraf som revisionsbevis 
4) Udførelse: Igangværende arbejder for fremmed regning herunder særligt revisionsmålene ”tilstedeværelse” og ”værdiansættelse” 
5) Udførelse: Revision af dagsværdi (”værdiansættelse”) knyttet til følgende regnskabsposter: XX, YY, ZZ 
6) Konklusion: Revisionen af årsregnskabets bestanddele og overholdelse af oplysningskravene jf. IFRS (revisors afsluttende gennemgang af årsregnskabet) 

 
Øvrige områder i den udførte #revision# er ikke nødvendigvis gennemgået med samme dybde, og visse områder kan kvalitetskontrollanten, ud fra en vurdering af risiko og 
væsentlighed ved området, have valgt ikke at lade indgå i kvalitetskontrollen. 
 
Nærværende Issue Tracker oplister kvalitetskontrollantens observationer og anbefalinger til forbedringer vedrørende #revision# #review# #udvidet gennemgang# af #sag#.  
Observationer og anbefalinger til forbedringer er rettet til #navn på underskrivende revisor(er)# og #Revisionsvirksomhed#.   
 
I nærværende Issue Tracker er anvendt følgende kategorisering af observerede forhold: 

 Kategori A- Observationer hvor kvalitetskontrollanten vurderer, at der foreligger væsentlige og grove overtrædelser af lovgivningen, gældende revisionsstandarder m.v. 

 Kategori B- Observationer hvor kvalitetskontrollanten vurderer, at der foreligger væsentlige overtrædelser af lovgivningen, gældende revisionsstandarder m.v. 

 Kategori C- Observationer hvor kvalitetskontrollanten vurderer, at der foreligger overtrædelser af lovgivningen, gældende revisionsstandarder m.v. 

 Kategori D- Anbefalinger til forbedringer.  
 
Kvalitetskontrollantens observationer bedes venligst gennemgået og kommenteret af #navn på underskrivende revisor(er)# og fremsendt til kvalitetskontrollanten pr. mail. Når 
disse er modtaget, vil kvalitetskontrollanten forholde sig til indholdet af de afgivne kommentarer, og herefter færdiggøre dennes Issue Tracker inklusiv revisors kommentarer. 
Nærværende Issue Tracker vil afslutningsvist blive fremsendt til underskrift. 
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#I det der er tale om kvalitetskontrol af en erklæringsopgave, der har været genstand for overvågning foretaget af #Revisionsvirksomhed#, henledes opmærksomheden på, at der i 
denne Issue Tracker, alene særskilt indgår de observationer, som kvalitetskontrollanten har konstateret, der ikke også er observeret ved den interne overvågning. Sidstnævnte 
type observationer er samlet i et afsnit under overskriften ”Observationer ved den interne overvågning” jf. nedenstående.# 
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Konklusion 
 
Følgende observationer er konstateret som led i kvalitetskontrollen: 
 
Område nr. Observation Kategori 
1 – Planlægning Væsentlighedsniveau ej fastsat og dokumenteret B 

1 – Planlægning ## A 

2 – Udførelse Mangelfuld revision af Going Concern forudsætningen A 

2 – Udførelse ## A 

3 – Konklusion og afrapportering Revisionsprotokollat ej udarbejdet A 

3 – Konklusion og afrapportering ## A 

4 – Uafhængighed Forbudte ydelser leveret – betalinger A 

5 – Andre forhold Arkivering af revisionsdokumentation ej foretaget rettidigt C 

 
Foruden ovenstående observationer henviser vi til det afsluttende møde med revisionsteamet den #dato# hvor en række observationer, som ikke fundet nødvendige at inddrage 
yderligere i nærværende Issue Tracker, blev drøftet. 
 
Kvalitetskontrollanten afgiver en samlet vurdering af sagen som følger: 
 

 1 – Væsentlige forbedringer påkrævet 

 2 – Forbedringer påkrævet 

 3 – Mindre forbedringer påkrævet 

 4 – God 
 
Baseret på en samlet vurdering af de fremførte observationer er kvalitetskontrollantens samlede vurdering af sagen: 1 – Væsentlige forbedringer påkrævet 
 
Konklusion er afgivet af kvalitetskontrollanten. Der henvises til bilag 1 for en definition af denne vurdering. 
 
#Dato# 
 
 
 
 
#Navn på kvalitetskontrollant#  
Kvalitetskontrollant – Erhvervsstyrelsens revisortilsyn  



 

 

      Page 

6 of 10 

Bekræftelse fra de underskrivende revisorer 
 
Vi har ved gennemførelse af kvalitetskontrollen forelagt kvalitetskontrollanten alt relevant materiale til brug for kvalitetskontrollen af #enkeltsag#. Med underskrift på 
nærværende Issue Tracker bekræftes det, at der ikke foreligger yderligere materiale eller oplysninger af relevans for kvalitetskontrollen og nærværende Issue Tracker. 
 
Vi har drøftet ovennævnte observation(er) med kvalitetskontrollanten, og har haft mulighed for at komme med vores kommentarer hertil. Disse er gengivet i nedenstående 
kolonne under ”Revisors kommentarer”. 
 
Kvalitetskontrollanten har oplyst, at en underskrift på nærværende Issue Tracker ikke nødvendigvis er udtryk for enighed med kontrollanten i de fremførte observationer, 
kategoriseringen heraf, såvel som kvalitetskontrollantens samlede vurdering af #revision# #review# #udvidet gennemgang# af #årsregnskabet# for #201x# for #sag#. En eventuel 
uenighed er beskrevet nedenfor under ”Revisors kommentarer”. 
 
Kvalitetskontrollanten har endvidere oplyst, at den underskrevne Issue Tracker vil tilgå undersøgelsesenheden under Erhvervsstyrelsens revisortilsyn til en uafhængig faglig 
vurdering, og at Erhvervsstyrelsen herefter skriftligt vil orientere om kvalitetskontrollens endelige afslutning eller videre forløb. 
 
 
#Dato# 
#Revisionsvirksomhed# 
 
 
#navn på underskrivende revisor(er)# #navn på underskrivende revisor(er)# 
Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor 
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 Observationer konstateret ved den gennemførte kvalitetskontrol af #sag# 

 
 Observation Reference Kategori Revisors kommentarer 
  

1. Planlægning 
 

   

1. 2 Faktuelle oplysninger af relevans for observationen 
## 
 
Observation 
## 
 
Særlige forhold at iagttage i relation til observationen  
##  
 
Kontrollantens samlede vurdering  
## 
 
 
 

## 
 
 

## Faktuelle oplysninger af relevans for observationen 
##[Her anføres enighed/uenighed om faktuelle oplysninger] 
 
Observation 
##[Her anføres enighed/uenighed om faktuelle oplysninger i 
observationen] 
 
Særlige forhold at iagttage i relation til observationen  
##[Her anføres særlige forhold som efter revisors vurdering bør 
indgå i kontrollantens samlede vurdering]  
 
Revisors samlede vurdering  
##[Her anføres enighed/uenighed kontrollantens samlede vurdering 
med reference til relevant lovgivning der understøtter revisors 
vurdering. Endvidere anføres eventuelle tiltag som revisor påtænker 
at iværksætte for at undgå at eventuelle fejl og mangler opstår 
fremadrettet.] 

 

2. Udførelse 
  

 

1.  Faktuelle oplysninger af relevans for observationen 
## 
 
Observation 
##  
 
Særlige forhold at iagttage i relation til observationen  
## 
 
Kontrollantens samlede vurdering 
## 
 
  

## 
 

## Faktuelle oplysninger af relevans for observationen 
##[Her anføres enighed/uenighed om faktuelle oplysninger] 
 
Observation 
##[Her anføres enighed/uenighed om faktuelle oplysninger i 
observationen] 
 
Særlige forhold at iagttage i relation til observationen  
##[Her anføres særlige forhold som efter revisors vurdering bør 
indgå i kontrollantens samlede vurdering] 
 
Revisors samlede vurdering  
##[Her anføres enighed/uenighed kontrollantens samlede vurdering 
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 Observation Reference Kategori Revisors kommentarer 

med reference til relevant lovgivning der understøtter revisors 
vurdering. Endvidere anføres eventuelle tiltag som revisor påtænker 
at iværksætte for at undgå at eventuelle fejl og mangler opstår 
fremadrettet.] 

 

3. Konklusion og afrapportering 
  

 

1. B

G

L 

Faktuelle oplysninger af relevans for observationen 
## 
 
Observation 
## 
 
Særlige forhold at iagttage i relation til observationen 
## 
 
Kontrollantens samlede vurdering 
## 

## ## Faktuelle oplysninger af relevans for observationen 
##[Her anføres enighed/uenighed om faktuelle oplysninger] 
 
Observation 
##[Her anføres enighed/uenighed om faktuelle oplysninger i 
observationen] 
 
Særlige forhold at iagttage i relation til observationen  
##[Her anføres særlige forhold som efter revisors vurdering bør 
indgå i kontrollantens samlede vurdering] 
 
Revisors samlede vurdering  
##[Her anføres enighed/uenighed kontrollantens samlede vurdering 
med reference til relevant lovgivning der understøtter revisors 
vurdering. Endvidere anføres eventuelle tiltag som revisor påtænker 
at iværksætte for at undgå at eventuelle fejl og mangler opstår 
fremadrettet.] 

 

4. Uafhængighed 
  

 

1. B

G

L 

Faktuelle oplysninger af relevans for observationen 
## 
 
Observation 
## 
 
Særlige forhold at iagttage i relation til observationen 
## 
 
Kontrollantens samlede vurdering 
## 
 
 
 

## ## Faktuelle oplysninger af relevans for observationen 
##[Her anføres enighed/uenighed om faktuelle oplysninger] 
 
Observation 
##[Her anføres enighed/uenighed om faktuelle oplysninger i 
observationen] 
 
Særlige forhold at iagttage i relation til observationen  
##[Her anføres særlige forhold som efter revisors vurdering bør 
indgå i kontrollantens samlede vurdering] 
 
Revisors samlede vurdering  
##[Her anføres enighed/uenighed kontrollantens samlede vurdering 
med reference til relevant lovgivning der understøtter revisors 
vurdering. Endvidere anføres eventuelle tiltag som revisor påtænker 



 

 

      Page 

9 of 10 

 Observation Reference Kategori Revisors kommentarer 

at iværksætte for at undgå at eventuelle fejl og mangler opstår 
fremadrettet.] 

 

5. Andre forhold 
  

 

1. B

G

L 

Faktuelle oplysninger af relevans for observationen 
## 
 
Observation 
## 
 
Særlige forhold at iagttage i relation til observationen 
## 
 
Kontrollantens samlede vurdering 
## 
 

## # Faktuelle oplysninger af relevans for observationen 
##[Her anføres enighed/uenighed om faktuelle oplysninger] 
 
Observation 
##[Her anføres enighed/uenighed om faktuelle oplysninger i 
observationen] 
 
Særlige forhold at iagttage i relation til observationen  
##[Her anføres særlige forhold som efter revisors vurdering bør 
indgå i kontrollantens samlede vurdering]   
 
Revisors samlede vurdering  
##[Her anføres enighed/uenighed kontrollantens samlede vurdering 
med reference til relevant lovgivning der understøtter revisors 
vurdering. Endvidere anføres eventuelle tiltag som revisor påtænker 
at iværksætte for at undgå at eventuelle fejl og mangler opstår 
fremadrettet.] 
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Bilag 1 
Definitioner i vurderingen af erklæringsopgaven: 
 
1. Væsentlige forbedringer påkrævet 

Vurderingen ”Væsentlige forbedringer påkrævet” gives, når kvalitetskontrollanten, på baggrund af den gennemførte kvalitetskontrol, har vurderet, at erklæringsopgaven ikke er 
udført i overensstemmelse med revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, lovgivningens krav, gældende revisionsstandarder m.v., og hvor der er vurderet at være tale om 
enkeltstående, eller samlet set, væsentlige og grove fejl og mangler. 
 
2. Forbedringer påkrævet 

Vurderingen ”Forbedringer påkrævet” gives, når kvalitetskontrollanten, på baggrund af den gennemførte kvalitetskontrol, har vurderet, at erklæringsopgaven ikke er udført i 
overensstemmelse med revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, lovgivningens krav, gældende revisionsstandarder m.v., og hvor der er vurderet at være tale om 
enkeltstående, eller samlet set, væsentlige fejl og mangler. 
 
3. Mindre forbedringer påkrævet 

Vurderingen ”Mindre forbedringer påkrævet” gives, når kvalitetskontrollanten, på baggrund af den gennemførte kvalitetskontrol, har vurderet, at erklæringsopgaven, i al 
væsentlighed, er udført i overensstemmelse med revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, lovgivningens krav, gældende revisionsstandarder m.v. 
 
Vurderingen adskiller sig fra vurderingen ”God” ved at kvalitetskontrollanten har vurderet, at der på enkeltstående områder skal ske en præcisering og forbedring af 
dokumentationen for, at udførelsen af erklæringsopgaven, i al væsentlighed, er sket i overensstemmelse med revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, lovgivningens krav, 
gældende revisionsstandarder m.v., og/eller at fejl og mangler, der ikke er karakteriseret som værende væsentlige, skal undgås fremadrettet. 
 
4. God 

Vurderingen ”God” gives, når kvalitetskontrollanten, på baggrund af den gennemførte kvalitetskontrol, har vurderet, at udføre lsen af erklæringsopgaven er sket i 
overensstemmelse med revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, lovgivningens krav, gældende revisionsstandarder m.v. 

 


