
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. C) Årsrapporten indeholder ingen omtale af anvendt regnskabspraksis vedrørende igangværende arbejder, som er en væsentlig 
regnskabspost i årsregnskabet og som indeholder væsentlige regnskabsmæssige skøn. Desuden mangler noteoplysning om virksomhedspant. Der 
ikke er afgivet fornødne forbehold om manglende overholdelse af årsregnskabsloven.  

 

Redegørelse i tilfælde af konstaterede væsentlige fejl og mangler: 

Kort beskrivelse af sagen: 

 (Eks. C) 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: 

- 



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

- 

4. Væsentlige overtrædelser af erklæringsbekendtgørelsen, herunder om væsentlige overtrædelser af den relevante 
begrebsramme (f.eks. årsregnskabsloven) er afspejlet korrekt i revisors erklæring: 

(Eks. C) Der er ingen beskrivelse i årsrapporten af anvendt regnskabspraksis vedrørende igangværende arbejder. Da der er tale om en væsentlig 
regnskabspost, og da regnskabsposten er forbundet med væsentlige regnskabsmæssige skøn, vurderer jeg at det er en væsentlig overtrædelse af 
årsregnskabsloven, at beskrivelsen mangler. Revisor burde have taget forbehold for denne mangel i sin erklæring. 

(Eks. C) Årsregnskabet mangler en noteoplysning om virksomhedspant, stillet overfor X-kredit, nominelt 3,1 mio.kr. Noteoplysningen må anses 
for at være af væsentlig betydning for brugere af selskabets årsregnskab, og det er min vurdering, at revisor burde have taget forbehold i sin 
erklæring for den manglende noteoplysning. 

 
5. Andre væsentlige overtrædelser af revisorloven og god revisorskik: 

- 

Eventuelle forbedringsforslag: 

(Eks. C) 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. 
 

 
 
 
 


