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1. Indledning og sammenfatning 

Revisortilsynets opgave er at kontrollere, om revisionsvirksomheder og revisorer lever op til 
revisorlovens krav om uafhængighed og kvalitet, når de foretager revision eller afgiver er-
klæringer i øvrigt. 

Nedenfor beskrives resultaterne for kvalitetskontrollen 2011. For at give et mere nøjagtigt 
billede af kvalitetskontrollens resultater, har Revisortilsynet for 2011 skiftet opgørelsesme-
tode, således at resultaterne opgøres på henholdsvis virksomhedsniveau og i forhold til de 
kontrollerede revisorer1. I begge tilfælde er reaktionerne fordelt på størrelsessegmenter i 
forhold til antallet af revisorer i den kontrollerede revisionsvirksomhed.  

Samtidig er der givet en kvalitativ beskrivelse af de fejl og mangler, som Revisortilsynet har 
reageret over for i form af påtale, påtale med fornyet kontrol og/eller indbringelse for Revi-
sornævnet. Formålet med den kvalitative beskrivelse er at forbedre revisionsvirksomheder-
nes og revisorforeningens muligheder for at målrette sin indsats og forebygge fejl og mang-
ler. 

I kvalitetskontrollen for 2011 indgik oprindeligt kontrol af 235 revisionsvirksomheder. I tal-
let indgår både de ordinære udtrukne kontroller og de 23 fornyede kontroller, som revisi-
onsvirksomheder blev ikendt i forbindelse med kvalitetskontrollen 2010. Endelig indgår 3 
uafsluttede kontroller fra 2010 også. 

Af de 235 revisionsvirksomheder valgte 84 virksomheder at lade sig slette i Revireg2, 9 virk-
somheder er udgået af kontrollen3, 2 virksomheder er oversendt til Erhvervsstyrelsen med 
anmodning om sletning i Revireg for manglende gennemførelse af kontrollen, og 1 kontrol 
er ikke færdigbehandlet i Revisortilsynet. I redegørelsens resultater indgår således 139 af-
sluttede kontroller, som har omfattet 309 kontrollerede revisorer og 845 enkeltsager. 

For så vidt angår kvalitetskontrollen af revisionsvirksomhederne har 404 kontroller resulte-
ret i en reaktion i forhold til revisionsvirksomheden. 14 af disse reaktioner har været ind-
bringelse af virksomheden for Revisornævnet. Indbringelsen har i langt de fleste tilfælde 
været begrundet i manglende sikring af, at kvalitetsstyringssystemet anvendes. 18 revisions-
virksomheder har fået en påtale med krav om, at revisionsvirksomheden skal gennemgå en 
fornyet kontrol. 8 revisionsvirksomheder har fået en påtale.   

Kontrollen af revisorerne i de kontrollerede revisionsvirksomheder har resulteret i, at Revi-
sortilsynet har indbragt 51 revisorer for Revisornævnet for fejl og mangler i udførelse af en-

                                                 
1 Baggrund for skiftet i opgørelsesmetoden er beskrevet i afsnit 3. 
2 En del af årsagen til den forholdsvis store andel af revisionsvirksomheder, der efterfølgende har ladet sig slette i Revi-
reg., kan henføres til, at mange revisorer fejlagtigt har fået oprettet en revisionsvirksomhed i forbindelse med den per-
sonlige registrering af efteruddannelse i Revireg. 
3 For eksempel fordi virksomheden har haft afgivet tro- og love-erklæring om, at virksomheden ikke afgiver erklæringer 
efter revisorlovens § 1, stk. 2, eller fordi virksomheden tidligere er kontrolleret under et andet cvr.nr. 
4 Da 7 sager på tidspunktet for Redegørelsens udarbejdelse fortsat er i høring, kan der forekomme ændringer i tallene. 
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keltsager, som Revisortilsynet har fundet så alvorlige, at de har ført til indbringelse. Der har 
primært været tale om alvorlige fejl i erklæringer eller væsentlige mangler i dokumentatio-
nen. Revisortilsynet har endvidere givet 15 revisorer en påtale for forhold, som Revisortil-
synet har fundet kritisable, uden at forholdene dog har skullet føre til indbringelse for Revi-
sornævnet.  
 
Revisortilsynet har også i 2011-kontrollen valgt at fokusere på specielle risikofyldte temaer i 
forbindelse med udtagelse af enkeltsager til kontrol.  Fokusområderne har været de samme 
som i 2010: enkeltsager, hvor kunden efterfølgende er gået konkurs samt revisionsvirksom-
hedens opfølgning på overvågning (efterfølgende intern kontrol). 
 
Resultatet af fokusområdet vedrørende efterfølgende konkurs (forudsætning om fortsat 
drift/going-concern) er, at 16 kontroller har medført, at der er sket indbringelse for Revisor-
nævnet, blandt andet på grund af utilstrækkelig dokumentation for revision af forudsætning 
om fortsat drift eller fordi revisor ikke har afgivet de fornødne supplerende oplysninger eller 
forbehold. Disse 16 indbringelser indgår i ovennævnte 51 indbringelser. 2 kontroller er af-
sluttet med påtale. Det bemærkes, at de konkrete reaktioner kan være påvirket af eventuelle 
andre konstaterede fejl og mangler. 

Resultatet for fokusområdet vedrørende overvågning (efterfølgende intern kontrol) er, at de 
kontrollerede enkeltsager ikke har givet anledning til reaktion fra Revisortilsynets side. 
Samtidig har Tilsynet sanktioneret 8 revisionsvirksomheder for ikke at have udført den for-
nødne overvågning. 

Det bemærkes, at Revisortilsynet foretager en risikobaseret kontrol, hvilket vil sige, at der 
sættes fokus på områder, som har særlig bevågenhed. Det er derfor sandsynligt, at man fin-
der flere fejl, end man ville gøre, hvis udtagelsen af enkeltsagerne var helt tilfældig. 

På grund af den nye opgørelsesmetode er der ikke foretaget direkte sammenligninger til tid-
ligere år.  

2. Gennemførelse af kvalitetskontrollen 2011 

Kvalitetskontrollen for 2011 er gennemført i henhold til revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 
2008, § 34, stk. 3 samt bekendtgørelse nr. 643 af 10. juni 20115 om kvalitetskontrol og Revi-
sortilsynets virksomhed. 

Kvalitetskontrollen omfatter bl.a. udførelsen af og uafhængigheden i forbindelse med de op-
gaver, som revisor beskæftiger sig med i henhold til revisorlovens § 1, stk. 2. 

Den praktiske gennemførelse af kvalitetskontrollen i virksomhederne er foretaget af kvali-
tetskontrollanterne. Efter bekendtgørelsens § 17 skal kvalitetskontrollanter deltage i et mø-

                                                 
5 Den nugældende bekendtgørelse nr. 625 af 14. juni 2012 gælder for jf. § 37 for kvalitetskontroller gennemført efter 
bekendtgørelsens ikrafttræden den 22. juni 2012. 
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de med Revisortilsynets formand. I 2011 blev møderne holdt den 30. august i Århus og den 
15. september i København. Møderne blev afholdt i forbindelse med kursus om kvalitets-
kontrol, som de to revisorforeninger havde fået godkendt efter bekendtgørelsens § 16, stk. 3. 
Opfølgning på kontrollanternes arbejde er løbende blevet foretaget i form af dialog mellem 
kontrollanterne og Revisortilsynets sekretariat. 

Revisortilsynet udarbejder årligt ”Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og 
rapportering herom”, ligesom Revisortilsynet udgiver denne redegørelse årligt.  

En nærmere beskrivelse af Revisortilsynets og kvalitetskontrollens grundlag og opgaver kan 
findes på Revisortilsynets hjemmeside www.revisortilsynet.dk. Samme sted findes også Re-
visortilsynets retningslinjer og redegørelser. Ligeledes findes der på hjemmesiden en liste 
over Revisortilsynets medlemmer og sekretariat samt lister over kvalitetskontrollanterne. 

I 2011 har 235 revisionsvirksomheder været udtaget til kvalitetskontrol – som anført neden-
for indgår alene 139 afsluttede kontroller i redegørelsens resultater. Der er kontrolleret 3 re-
visionsvirksomheder, som reviderer virksomheder som nævnt i revisorlovens § 21, stk.3. 

Da Revisortilsynets redegørelse for 2010 blev offentliggjort, var der 3 uafsluttede kvalitets-
kontroller vedrørende kvalitetskontrollen 2010. Disse kontroller er medtaget i opgørelsen af 
kvalitetskontrollen 2011. 

23 af de udtagne 235 revisionsvirksomheder skulle gennemgå en fornyet kvalitetskontrol 
som reaktion på kvalitetskontroller for et tidligere år. Resultaterne af denne fornyede kon-
trol er inkluderet i tallene i redegørelsens tabeller.  

Af de 235 revisionsvirksomheder, der var udtaget til kvalitetskontrol, har 84 revisionsvirk-
somheder ladet sig slette fra Revireg efter at de blev udtaget til kvalitetskontrol. 

Herudover har Revisortilsynet oversendt 2 af de udtagne virksomheder til Erhvervsstyrel-
sen, fordi de ikke har indgået aftale om kvalitetskontrol, eller fordi en erklæring om kvali-
tetskontrol ikke foreligger. 

Endelig er 9 sager udgået af kontrollen6 og 1 sag er fortsat under behandling i Revisortilsy-
net.  

Der indgår således 139 kontroller af revisionsvirksomheder i opgørelsen af resultatet for 
kvalitetskontrollen 2011.  

                                                 
6 Revisionsvirksomhederne er for eksempel udgået, fordi virksomheden har haft afgivet tro- og love-erklæring om at 
virksomheden ikke afgiver erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2, eller fordi virksomheden er kontrolleret i 2010, 
f.eks. under andet cvr.nummer. 
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Tabel 1. Antallet af gennemførte kvalitetskontroller  
Antal revisionsvirksomheder udtaget til kvalitetskontrol i 2011 

Heraf slettet i Revireg af revisionsvirksomheden selv 

Heraf oversendt til Erhvervsstyrelsen af Revisortilsynet som følge af manglende kvalitetskontrol 

Udgåede sager 

235 

84 

2 

9 

Antal gennemførte kvalitetskontroller 

Modtagne erklæringer 
 
Uafsluttede sager 

140 

140 

1 

Antal afsluttede sager 139 

 
Ved kvalitetskontrollen af de 139 revisionsvirksomheder er 845 enkeltsager, udarbejdet af 
309 revisorer, blevet kontrolleret. 

Sagsbehandling og stillingtagen til kvalitetskontrollanternes erklæringer har fundet sted i 
perioden november 2011 til februar 2013. 

Hvor Revisortilsynet vurderede, at der ikke kunne blive tale om en umiddelbar godkendelse 
af revisionsvirksomheden, blev kvalitetskontrollantens arbejdspapirer i de fleste tilfælde 
indhentet med henblik på at afgøre, hvilken reaktion der ville være passende i den konkrete 
kontrol.  

Derudover har Revisortilsynet stikprøvevis indhentet kvalitetskontrollanternes arbejdspapi-
rer i et antal sager. 

3. Opgørelsesmetode 

Ved kvalitetskontrollen bliver for det første kontrolleret, om revisionsvirksomheden har det 
fornødne kvalitetsstyringssystem og har sikret sig, at kvalitetsstyringssystemet anvendes. For 
det andet bliver det kontrolleret, om revisorerne har udført de udtagne enkeltsager i over-
ensstemmelse med de gældende regler og standarder. I afsnit 4 og 5 beskrives resultatet af 
2011 kontrollen for henholdsvis revisionsvirksomhederne og for revisorerne. 

I Revisortilsynets redegørelser for tidligere år er der ikke ved opgørelsen af antallet af sager, 
der blev afsluttet med reaktionen indbringelse for Revisornævn, skelnet mellem, om ind-
bringelsen gjaldt revisionsvirksomheden, enkeltrevisor(er) eller begge. Ligeledes har det ik-
ke været muligt at se ud fra opgørelserne, hvor mange revisorer, der havde fået påtaler. En-
deligt var opgørelsen kun fordelt på henholdsvis enkeltmandsvirksomheder og revisions-
virksomheder med mere end en revisor. 
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For at give et mere nøjagtigt billede af kvalitetskontrollens resultater, har Revisortilsynet for 
2011 skiftet opgørelsesmetode, således at resultaterne opgøres på henholdsvis virksomheds-
niveau og i forhold til de kontrollerede revisorer. I begge tilfælde er reaktionerne fordelt på 
størrelsessegmenter i forhold til antallet af revisorer i den kontrollerede revisionsvirksom-
hed. 

På grund af den nye opgørelsesmetode er der ikke foretaget direkte sammenligninger til tid-
ligere år. 

Det bemærkes, at Revisortilsynet foretager en risikobaseret kontrol, det vil sige, at der sættes 
fokus på områder, som har særlig bevågenhed. Det er derfor sandsynligt, at man finder flere 
fejl, end man ville gøre, hvis udtagelsen af enkeltsagerne var helt tilfældig. 

4. Resultater vedrørende revisionsvirksomheder 7 

I dette afsnit beskrives resultatet af kontrollen på revisionsvirksomhedsniveau. 
 

Tabel 2. Resultatet i forhold til virksomhedsstørrelse (antal revisorer) og Revisortilsynets re-
aktion: 

 Revisionsvirk-
somheder med 
1 revisor 

Revisions-
virksomheder 
med 2-10 revi-
sorer 

Revisions-
virksomheder 
med 11-30 re-
visorer 

Revisions-
virksomheder 
med +30 revi-
sorer samt  
PIE-
revisionsvirk-
somheder 

I altI altI altI alt    

Blank  63 32 3 1 99999999    
Påtale  6 1 1 0 8888    
Påtale med 
fornyet kon-
trol 

16 1 0 1 18181818    

Indbringelse 
for Revisor-
nævnet 

12 1 0 1 14141414    

I altI altI altI alt    97979797    35353535    4444    3333    139139139139    

 

På baggrund af kvalitetskontrollen har Revisortilsynet afsluttet 40 kontroller med en reakti-
on i forhold til revisionsvirksomheden. 14 af disse reaktioner har været indbringelse af revi-
sionsvirksomheden for Revisornævnet, medens 18 revisionsvirksomheder har fået en påtale 
med krav om, at revisionsvirksomheden skal gennemgå en fornyet kontrol. 8 revisionsvirk-
somheder har fået en påtale, medens kvalitetskontrollen for 99 revisionsvirksomheder er af-
sluttet uden anmærkninger fra Revisortilsynet. 

                                                 
7 Da 7 sager på tidspunktet for Redegørelsen udarbejdelse fortsat er i høring, kan der forekomme ændringer i tallene 



 8 

Hvorvidt Revisortilsynet ikender en revisionsvirksomhed påtale, påtale med fornyet kontrol 
eller vælger at oversende revisionsvirksomheden til Revisornævnet på grundlag af den/de 
konstaterede fejl og mangler, afhænger af omstændighederne i den konkrete sag, for eksem-
pel omfanget, antallet og arten af fejl og mangler, samt om der er tale om en fornyet kontrol. 
 
På virksomhedsniveau er de tre hyppigste fejltyper:  

1. Kvalitetsstyringssystemet anvendes ikke i tilstrækkeligt omfang på erklæringsopga-
ver. Revisionsvirksomheden sanktioneres, når det ved kontrollen konstateres, at der 
er de samme mangler og fejl i en vis del af de kontrollerede enkeltsager.  

2. Mangler i revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystems procedurer for løsningen 
af erklæringsopgaver.  Revisionsvirksomheden sanktioneres for dette, når procedurer 
generelt ikke er opdaterede eller når der ikke er tilstrækkelige og opdaterede proce-
durer vedrørende konkrete forhold, for eksempel udarbejdelse af revisionsstrategi, 
uafhængighedsvurdering eller udførelse af efterfølgende intern kontrol.  

3. Intern efterfølgende kontrol (overvågning) er ikke udført.  
 

Der er ved kontrollen af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem tale om de sam-
me hyppige fejltyper, som blev konstateret ved kvalitetskontrollen 2010.  
 
Nedenstående tabel viser de forhold, som revisionsvirksomheder, der er blevet indbragt for 
Revisornævnet vedrørende kvalitetskontrollen 2011, er blevet sanktioneret for. 
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Tabel 3. Forhold, som revisionsvirksomheder, der er blevet indbragt for Revisornævnet, er 
sanktioneret for8  

 Revisions-
virksom-
heder med 
1 revisor 

Revisions-
virksomheder 
med 2-10 re-
visorer 

Revisions-
virksomheder 
med 11-30 revi-
sorer 

Revisions-virksomheder 
med +30 revisorer samt  
PIE-
revisionsvirksomheder 

I altI altI altI alt    

Utilstrækkelig 
anvendelse af 
systemet 

9 1 0 2 12121212    

Utilstrækkelige 
procedurer for 
uafhængighed 

2 0 0 1 3333    

Intet system  2 0 0 0 2222    
Utilstrækkelige 
procedurer for 
løsning af er-
klæringsopga-
ver 

1 0 0 0 1111    

Utilstrækkelige 
procedurer for 

hvidvask9 

1 0 0 1 2222    

Intern kontrol 
ikke udført til-
strækkeligt10 

1 0 0 0 1111    

I altI altI altI alt    16161616    1111    0000    4444    21212121    

 
I 2 tilfælde er revisionsvirksomheden indbragt for ikke at have et kvalitetsstyringssystem og 
i 4 tilfælde har der været et kvalitetsstyringssystem, men dette har lidt af så alvorlige mang-
ler, at Revisortilsynet har besluttet at indbringe revisionsvirksomheden. De fleste revisions-
virksomheder – 12 – har Revisortilsynet besluttet at indbringe for Revisornævnet for ikke at 
have sikret en tilstrækkelig anvendelse af systemet. Typisk har flere eller alle de kontrolle-
rede enkeltsager lidt af så alvorlige mangler, for eksempel manglende eller mangelfuld do-
kumentation og/eller alvorlige fejl i erklæringen, at Revisortilsynet har fundet, at revisions-
virksomheden ikke har levet op til sit ansvar om at sikre, at kvalitetsstyringssystemet an-
vendes.  

                                                 
8 Samme revisionsvirksomhed kan godt være indbragt for flere forhold. 
9 Der sker som regel ikke indbringelse for manglende udført intern kontrol eller manglende procedurer for hvidvask, 
hvis sådanne forhold er eneste konstaterede fejl i revisionsvirksomheden. 
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5. Resultater vedrørende revisorer 

I dette afsnit beskrives resultatet af kontrollen på revisorniveau. 
 
Tabel 4. Resultat i forhold til virksomhedsstørrelse (antal revisorer) og Revisortilsynets reak-
tion: 

 Antal re-
visorer fra 
revisions-
virksom-
heder med 
1 revisor 

Antal re-
visorer fra 
revisions-
virksom-
heder med 
2-10 revi-
sorer 

Antal revisorer 
fra revisions-
virksomheder 
med 11-30 revi-
sorer 

Antal revisorer fra re-
visionsvirksomheder 
med +30 revisorer 
Antal revisorer fra 
PIE-
revisionsvirksomheder 

I alt I alt I alt I alt     

Antal revisorer 
kontrolleret i alt 

8610 123 54 46 309309309309    

Antal revisorer, 
der alene har få-
et en påtale 

10 3 2 0 15151515    

Antal revisorer, 
der er indbragt 
for Revisornæv-
net 

26 11 2 12 51515151    

 
Revisortilsynet har givet 15 revisorer en påtale for forhold ved deres udførelse af de kontrol-
lerede enkeltsager, som Revisortilsynet har fundet kritisable, uden at de dog har skullet føre 
til indbringelse for Revisornævnet. Revisortilsynet har endvidere besluttet at indbringe 51 
revisorer for Revisornævnet for fejl og mangler i udførelse af enkeltsager, som Revisortilsy-
net har fundet så alvorlige, at de bør føre til indbringelse. Den samme revisor kan godt have 
fået en påtale for en fejl eller mangel og være indbragt for en anden, alvorligere fejl eller 
mangel. 

 
Hvorvidt Revisortilsynet vælger at ikende en revisor påtale eller at indbringe vedkommende 
for Revisornævnet, afhænger af arten, omfanget og graden af den/de konstaterede fejl eller 
mangler. For eksempel vil overtrædelse af uafhængighedsreglerne som hovedregel føre til 
indbringelse, mens afgørelser vedrørende manglende dokumentation vil være forskellig alt 
efter manglens omfang, art, hyppighed med videre.  

                                                 
10 Antallet af revisorer er mindre end antallet af revisionsvirksomheder, da der blandt de kontrollerede revisionsvirk-
somheder er holdingselskaber, hvor der ikke kontrolleres revisorer. 
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På enkeltsagsniveau er de tre hyppigste fejltyper: 

1. Manglende/mangelfuld dokumentation for udførelsen. Det kan være manglende ar-
bejdspapirer som for eksempel ekstern dokumentation eller mangler i arbejdspapi-
rerne som for eksempel manglende henvisninger i arbejdspapirerne eller manglende 
hoved- og delkonklusioner.  

2. Alvorlige fejl i den afgivne erklæring, herunder for eksempel: 
� Manglende supplerende oplysninger om ulovligt aktionærlån 
� Manglende forbehold for overtrædelse af Årsregnskabsloven 
� Sammenblanding af erklæringstyper herunder inkonsistens mellem det udfør-

te arbejde og den grad af sikkerhed, hvormed der afgives konklusion 
� Manglende forbehold/supplerende oplysninger vedrørende forudsætning om 

fortsat drift 
� Manglende modificering af konklusion som følge af forbehold 

3. Manglende/mangelfuld planlægning af kontrolsagen. Der kan for eksempel være tale 
om manglende revisionsplan, manglende tilpasning af revisionsplan til den konkrete 
virksomhed (standardplan), manglende revisionsstrategi eller manglende identifika-
tion af risici-områder.  

 
Der er ved enkeltsagerne tale om de samme hyppige fejltyper, som blev konstateret ved kva-
litetskontrollen 2010.  
 
Nedenstående tabel viser de forhold, som revisorer, der er blevet indbragt for Revisornæv-
net vedrørende kvalitetskontrollen for 2011, er blevet sanktioneret for. 
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Tabel 5. Forhold som revisorer, der er indbragt for Revisornævnet, er sanktioneret for11 

 Antal revi-
sorer fra 
revisions-
virksom-
heder med 
1 revisor 

Antal revi-
sorer fra re-
visions-
virksom-
heder med 
2-10 reviso-
rer 

Antal reviso-
rer fra revisi-
ons-virksom-
heder med 
11-30 reviso-
rer 

Antal revisorer fra 
revisions-virksom-
heder med +30 revi-
sorer 
Antal revisorer fra 
PIE-
revisionsvirksomhe-
der 

I altI altI altI alt    

Forkert eller 
mangelfuld 
erklæring 

27 5 3 3 38383838    

Manglende 
dokumentati-
on 

24 3 2 3 32323232    

Mangelfuld 
planlægning 
eller udførelse 
af opgaven 

16 1 1 2 20202020    

Forhold vedr. 
going concern 

10 2 2 2 16161616    

Manglende 
uafhængig-
hed/dokument
ation herfor 

4 0 0 1 5555    

Andre forhold  6 1 0 1 8888    

 
Det fremgår af tabel 5, at forkert eller mangelfuld erklæring er det forhold, som revisor of-
test bliver indbragt for i forbindelse med kvalitetskontrollen. Samtidig er mangel-
fuld/manglende dokumentation som tidligere nævnt et forhold, der ofte bliver konstateret i 
forbindelse med kvalitetskontrollen af enkeltsagerne. Det bemærkes, at selvom der eksem-
pelvis er problemer med revisors dokumentation eller planlægning, betyder det ikke nød-
vendigvis, at der er fejl i de pågældende regnskaber. 

6. Særlige fokusområder 

Revisortilsynets kvalitetskontrol omfatter som udgangspunkt alle former for væsentlige fejl 
og mangler i revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyring og i udførelsen af opgaverne. Der 
skal derfor også stikprøvevist udtages konkrete revisions- og erklæringsopgaver til kontrol. 
Udtagelsen af stikprøverne skal være risikobaseret og tage udgangspunkt i arten og omfanget 
af aktiviteterne i revisionsvirksomhederne. 
 
Revisortilsynet har i 2011 fortsat de to fokusområder fra 2010 vedrørende kravene til udta-
gelse af enkeltsager til kontrol: konkurssager (forudsætning om fortsat drift) samt revisions-
virksomhedernes opfølgning på overvågning (efterfølgende intern kontrol). Revisortilsynets 

                                                 
11 Den samme revisor kan godt være indbragt for flere forhold. 
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retningslinjer for kvalitetskontrollen 2011 indeholdt derfor krav om, at kvalitetskontrollan-
ten skulle udtage et vist antal af sager, der allerede havde været underlagt revisionsvirksom-
hedens egen efterfølgende interne kontrol. 
    
KKKKonkursonkursonkursonkursssssagerageragerager (forudsætning om fortsat drift) (forudsætning om fortsat drift) (forudsætning om fortsat drift) (forudsætning om fortsat drift)    
Som nævnt har et fokusområde i 2011 været konkurssager, det vil sige sager, hvor revisions-
virksomheden har afgivet revisionspåtegning for en eller flere kunder, som efterfølgende, 
men inden for de seneste 18 måneder regnet fra dagen for stikprøvens udtagelse, er gået i 
betalingsstandsning eller konkurs (rekonstruktion). Formålet har været at undersøge: 

1. om revisor har været tilstrækkelig opmærksom på eventuelle problemer vedrørende 
forudsætning om fortsat drift (going concern) og om sådanne har været tilstrækkeligt 
oplyst i årsregnskabet, og om revisor har afgivet de fornødne supplerende oplysnin-
ger eller forbehold i revisionspåtegningen 

2.  om revisor, hvis der har været tilstrækkelig opmærksomhed, har udført de nødven-
dige handlinger 

3.  om der er tilstrækkelig dokumentation for overvejelser og revisionshandlinger. 
 
16 kontroller har medført, at der er sket indbringelse af revisor for Revisornævnet, blandt 
andet på grund af utilstrækkelig dokumentation for vurdering af forudsætning om fortsat 
drift samt revision heraf. 2 kontroller er afsluttet med påtale overfor revisor. Det bemærkes, 
at de konkrete reaktioner dog også kan være påvirket af eventuelle andre konstaterede fejl 
og mangler. 

Revisortilsynet har også i 2012 haft fokus på dette område. 

OOOOvervågning (efterfølgendevervågning (efterfølgendevervågning (efterfølgendevervågning (efterfølgende    intern kontrol)intern kontrol)intern kontrol)intern kontrol)    

Formålet med dette fokusområde har – udover at kontrollere om efterfølgende intern kon-
trol er gennemført - været at undersøge, om den interne efterfølgende kontrol i tilstrække-
ligt omfang finder fejl og mangler i de udvalgte sager, og om revisionsvirksomheden følger 
op herpå, dels i forhold til den konkrete revisor, dels i forhold til systemet. 

Resultatet for fokusområdet vedrørende overvågning (efterfølgende intern kontrol) er, at de 
kontrollerede enkeltsager ikke har givet anledning til reaktion fra Revisortilsynets side. 

Samtidig har Revisortilsynet sanktioneret 8 revisionsvirksomheder for ikke at have udført 
den fornødne overvågning. 
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7. Revisortilsynets indbringelser for Revisornævnet  og resultatet heraf 2004-
2010 

Tabel 6. Revisortilsynets indbringelse for Revisornævnet og resultatet heraf 
ÅrÅrÅrÅr    2004200420042004----2002002002008888    2009200920092009    2010201020102010    SumSumSumSum    

Sager til påkendelse 105 17 39 

 

161 

Virksomhedsbøde 58 9 14 81 

Revisor idømt bøde12 37 5 22 64 

Advarsel 8 3 1 12 

Frifindelse 10 2 0 12 

Afvist f.eks. fordi virksomheden er 
ophørt13 

5 - - 5 

Endnu verserende sager 2 1 11 14 

Sager, hvor revisor er skyldig, men 
med strafbortfald/ingen tillægsstraf 

13 5 5 23 

Revisortilsynet har fået medhold i ca. 90 pct. af de sager, som er oversendt til og påkendt af 
Revisornævnet. 

Revisornævnets praksis har været, at en revisionsvirksomhed idømmes en bøde på kr. 
100.000, hvis virksomheden enten ikke har et (tilstrækkeligt) kvalitetsstyringssystem eller 
hvis systemet ikke er implementeret/anvendt i tilstrækkeligt omfang. Hvis revisionsvirk-
somheden er indbragt for dette gennem flere år, har bøden været forhøjet til kr. 150.000. I 
en enkelt sag fik virksomheden en bøde på kr. 100.000, fordi den i 3 år i træk ikke havde 
haft et kvalitetsstyringssystem, som kunne godkendes, uden at det for det enkelte år medfør-
te indbringelse for Revisornævnet. I et tilfælde har en revisionsvirksomhed fået kr. 50.000 i 
bøde for ikke at ville fremlægge dokumentation for en udtrukket enkeltsag. Revisornævnet 
har idømt en revisionsvirksomhed kr. 25.000 i bøde for ikke at have offentliggjort en pligtig 
gennemsigtighedsrapport. 

                                                 
12 Der er tale om antal sager, ikke antal revisorer. I samme sag kan flere revisorer godt være ikendt bøde. 
13 I opgørelsen er ikke taget sager med, hvor kun indbringelsen af revisionsvirksomheden eller revisor er afvist, og hvor 
der er ikendt sanktion til den anden indbragte. 
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Revisorer, som er oversendt til Revisornævnet, f.eks. på grund af mangler i det udførte ar-
bejde eller overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, er blevet pådømt bøder fra kr. 5.000-
250.000 samt i nogle få tilfælde advarsel, alt afhængig af den pådømte forseelse. De højeste 
bøder bliver givet for manglende uafhængighed. 

I 23 sager har revisorerne også overtrådt lovgivningen, men Revisornævnet har ladet straf-
ansvaret/bøden bortfalde, idet revisionsvirksomheden også har haft et ansvar for den pågæl-
dende overtrædelse og idet revisionsvirksomheden tillige er blevet dømt for samme forhold. 

Revisornævnets afgørelser offentliggøres på Revisornævnets hjemmeside 
www.revisornaevnet.dk 


