
EKSEMPEL PÅ UDFYLDELSE AF KONKLUSION PÅ BILAG 4 OG BILAG 5 
 
SAMLET VURDERING AF DEN KONTROLLEREDE ENKELTSAG  

 Henvisning Ja Nej IR Bemærkning 

Er revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem anvendt ved 
løsningen af erklæringsopgaven? 

RL § 28  X   

Hvis der er konstateret væsentlige fejl og mangler ved gennemgangen af 
enkeltsagen, har dette så medført udtagelse af ekstra stikprøver iht. 
retningslinjerne? (Hvis der ikke er fundet væsentlige fejl og mangler 
besvares med IR. Nej-svar skal begrundes) 

Revisor-
tilsynets 
retningslinjer 

 

X 

  Der er konstateret 
væsentlige fejl ved 
gennemgang af 2 stikprøver. 
På denne bagrund skal der 
udtages en ekstra stikprøve 
iht. retningslinjerne  
 
[Revisionsvirksomhed med 1 
underskriftsberettiget revisor] 

 

 

Kvalitetskontrollantens konklusion på den udførte kontrol, baseret på de afgivne svar, herunder konsekvenser for erklæringen: 

 (Eks. B) Ved kontrollen af enkeltsagen er det konstateret, at planlægning og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og 
relevante standarders krav, samt, at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring. 

(Eks. B)Ved kontrollen af enkeltsagen er det konstateret, at årsrapporten ikke indeholder fornødne oplysninger omkring forudsætningerne og 
usikkerheden vedrørende going concern.. 

 

Redegørelse i tilfælde af konstaterede væsentlige fejl og mangler: 

Kort beskrivelse af sagen: 

Sagen vedrører en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger, afgivet den 31. maj 2014 på en klasse B virksomhed for 
regnskabsåret 2013. Selskabets hovedaktivitet er at drive entreprenørvirksomhed. Selskabet har jf. årsregnskabet et underskud efter skat på 500 
tkr. og en negativ egenkapital på 200 tkr. Ifølge det oplyste er konkursbegæring indgivet i oktober 2013. 

1. Overtrædelser af uafhængighedsreglerne: 
- 
 

2. Væsentlige fejl og mangler ved planlægningen: 



(Eks. B) Planlægningen er mangelfuld med hensyn til identifikation af risikofyldte områder og regnskabsposter der indeholder væsentlige skøn, 
herunder beskrivelse af nødvendige revisionshandlinger til at afdække risici. Planlægningsdokuments afsnit vedrørende forståelse af kunden er 
meget kortfattet udfyldt.  

(Eks. B) Regnskabsposter som indeholder væsentlige regnskabsmæssige skøn er ikke omtalt i planlægningsnotatet. Der er svaret ”Nej” til risiko 
for going concern i planlægningsdokumentet, men der er ingen begrundelse for valget. Dette ville have været relevant henset til selskabets 
udvikling de seneste år (væsentligt fald i omsætning, to år med underskud, forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld)  

 
3. Væsentlige fejl og mangler ved udførelse, dokumentation, konklusion: 

(Eks. B) Dokumentation for revision af going concern vurderes utilstrækkelig, idet revisionsbeviset alene hviler på en drøftelse med ledelsen 
samt en indhentet periodebalance pr. 31/3/2014, der udviser et underskud på 250 tkr. (forklaret med sæsonudsving). Det ses ikke tilstrækkeligt 
undersøgt, om selskabet havde den for fortsat drift fornødne likviditet. 

(Eks. B) I årsregnskabet er indregnet goodwill 400 tkr. samt materielle anlægsaktiver med 300 tkr., hvor der efter kvalitetskontrollantens 
opfattelse er indikation på nedskrivningsbehov, henset til den negative udvikling. Den ansvarlige revisors stillingtagen til eventuel indikation på 
nedskrivningsbehov ses ikke dokumenteret i arbejdspapirerne. 

 
4. Væsentlige overtrædelser af erklæringsbekendtgørelsen, herunder om væsentlige overtrædelser af den relevante 

begrebsramme (f.eks. årsregnskabsloven) er afspejlet korrekt i revisors erklæring: 

(Eks. B) Årsregnskabet er aflagt under going concern forudsætning. Årsregnskabet indeholder ikke en beskrivelse af forudsætningerne for fortsat 
drift eller de tilknyttede usikkerheder, på trods af der på erklæringstidspunktet forelå flere forhold, som indikerede væsentlig usikkerhed om 
selskabets evne til at fortsætte driften. Årsregnskabet indeholder ikke oplysninger omkring forudsætningerne for fortsat drift og den betydelige 
usikkerhed. 

 
5. Andre væsentlige overtrædelser af revisorloven og god revisorskik: 

- 

Eventuelle forbedringsforslag: 

(Eks. B) Jævnfør konklusionen på afsnit F vedrørende dokumentation for udførelse af opgaven i arbejdsprogrammet, skal det anbefales, at revisor 
sørger for at referere alle sine arbejdsfiler. 
 

 
 
 


