
 

 

 

 

 

 

Redegørelse 

om 

Revisortilsynets 

kvalitetskontrol 

 2013 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentliggjort den 14. november 2014  

 

REVISORTILSYNET 
 

SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø 

E-mail: revisortilsynet@erst.dk – web: www.revisortilsynet.dk 

  

http://www.revisortilsynet.dk/


 

 2 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

 

1. Indledning og sammenfatning....................................................................................................... 3 

2. Gennemførelse af kvalitetskontrollen 2013 ................................................................................. 5 

3. Resultater vedrørende revisionsvirksomheder ........................................................................... 7 

4. Resultatet vedrørende revisorer ................................................................................................. 10 

5. Fornyede kontroller ..................................................................................................................... 12 

6. Særlige fokusområder .................................................................................................................. 13 

7. Kontrol af efteruddannelse ......................................................................................................... 16 

8. Revisortilsynets indbringelser for Revisornævnet og resultatet heraf .................................... 17 

 

 

Redegørelsens tal er opgjort pr. 13. november 2014. 

  



 

 3 

1. Indledning og sammenfatning 

Revisortilsynets opgave er at kontrollere, om revisionsvirksomheder og revisorer lever op til 

revisorlovens krav om uafhængighed og kvalitet, når der afgives erklæringer med sikkerhed. 

Revisortilsynet tager stilling til, om kontrollen hos den kontrollerede giver anledning til 

1) afslutning af kontrollen uden yderligere bemærkninger, 

2) påtale uden yderligere opfølgning før det næste ordinære kontrolbesøg eller 

3) påtale med kontrolbesøg, som skal afklare, om påtalen er fulgt. 

Revisortilsynet tager endvidere stilling til, om der er fundet fejl eller mangler hos de 

kontrollerede, som giver anledning til indbringelse for Revisornævnet. 

I kvalitetskontrollen for 2013 var der oprindeligt udtrukket 246 revisionsvirksomheder til 

kontrol. I tallet indgår både de ordinære udtrukne kontroller samt 141 fornyede kontroller, 

som revisionsvirksomheder er blevet pålagt i forbindelse med en tidligere kvalitetskontrol.  

Af de 246 revisionsvirksomheder valgte 78 virksomheder at lade sig slette i Revireg, 2 

virksomheder er udgået af kontrollen2, og 4 virksomheder er oversendt til Erhvervsstyrelsen 

med anmodning om sletning i Revireg for manglende gennemførelse af kontrollen. I 2 

kontroller mangler Revisortilsynet at modtage kontrollantens erklæring. 2 kontroller har 

endnu ikke været i høring hos revisionsvirksomheden, og 1 revisionsvirksomhed er ophørt 

efter gennemførelsen af kvalitetskontrollen. I redegørelsens resultater indgår således 157 

afsluttede kontroller af revisionsvirksomheder, som har omfattet 433 kontrollerede revisorer 

og 1.020 enkeltsager. 

For så vidt angår kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder har 29 kontroller resulteret i 

en reaktion over for revisionsvirksomheden. 16 revisionsvirksomheder har fået en påtale 

med krav om, at revisionsvirksomheden skal gennemgå en fornyet kontrol. Heraf er 7 

revisionsvirksomheder tillige blevet indbragt for Revisornævnet. 13 revisionsvirksomheder 

har fået en påtale uden fornyet kvalitetskontrol. Påtaler med og uden fornyet 

kvalitetskontrol er primært begrundet i manglende sikring af, at kvalitetsstyringssystemet 

anvendes i tilstrækkeligt omfang ved løsningen af erklæringsopgaver og manglende eller 

utilstrækkelig overvågning.  

Det bemærkes, at 7 kontroller fortsat er i høring på tidspunktet for redegørelsens 

udarbejdelse, der kan derfor forekomme ændringer i tallene. 

Revisortilsynet har i forbindelse med kvalitetskontrollen af erklæringsopgaver givet en 

påtale til samt indbragt 62 revisorer for Revisornævnet. Indbringelsen for Revisornævnet 

har primært været begrundet i alvorlige fejl i erklæringer og/eller væsentlige mangler i 

revisors dokumentation. Revisortilsynet har endvidere givet 42 revisorer en påtale for 

                                                           
1
 4 af disse er efterfølgende udgået af kontrollen, da revisionsvirksomheden har ladet sig slette i Revireg. 

2
 Kontrollen er udskudt til 2014 eller senere. 



 

 4 

forhold, som Revisortilsynet har fundet kritisable, uden at forholdene har ført til 

indbringelse for Revisornævnet.  

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 der findes 

flere fejl, end hvis udvælgelsen af erklæringsopgaver var tilfældig. 

Revisortilsynet har også i 2013 kontrollen valgt at fokusere på specielle risikofyldte emner i 

forbindelse med udvælgelse af erklæringsopgaver til kontrol. I 2013 kontrollen skulle der 

udvælges et koncernregnskab, såfremt revisor har været koncernrevisor. Derudover har 

fokusområderne været de samme som i 2010, 2011 og 2012, hvorefter der skulle udvælges 

sager, hvor virksomheden efterfølgende er gået konkurs, samt sager der har været genstand 

for revisionsvirksomhedens overvågning (efterfølgende intern kontrol).  

 

I forbindelse med gennemgangen af erklæringsopgaver skal kvalitetskontrollanten have 

særlig fokus på at undersøge, om revisor har dokumenteret sin stillingtagen til følgende 

områder: 

 

 Revision af omsætning, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis. 

 Værdiansættelse af aktiver, der er påvirket af væsentlige regnskabsmæssige skøn, 

herunder revisors reaktion på vurderede risici og usikkerheder. 

 Going concern, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis. 

 Koncernrevision, herunder anvendelse af komponentrevisors arbejde.  

 

Ved kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder, som reviderer virksomheder af offentlig 

interesse3 (PIE revisionsvirksomheder), har der i 2013-kontrollen endvidere været fokus på 

følgende områder:  

 Kvalitetssikringsgennemgang4, herunder procedurer og sikring af tilstrækkelig 

kvalitetssikringsgennemgang. 

 Uafhængighed, herunder fokus på selvrevision, og om andre ydelser i tilknytning til 

revisionen. 

I kvalitetskontrollen for 2013 er der udtaget 9 PIE revisionsvirksomheder til 

kvalitetskontrol. Af disse 9 revisionsvirksomheder har Revisortilsynet indbragt 2 PIE 

revisionsvirksomheder for Revisornævnet. Den ene revisionsvirksomhed5 er indbragt for 

fire forhold, herunder:  

1) At kvalitetsstyringssystemet ikke var tilrettelagt og implementereret med henblik på 

afgivelse af erklæringer med sikkerhed overfor virksomheder af offentlig interesse. 

                                                           
3
 Virksomheder af offentlig interesse, som er nævnt i revisorlovens § 21, stk. 3. 

4
 Forud for afgivelse af erklæringer med sikkerhed på årsrapporter for virksomheder af offentlig interesse, skal der 

foretages en kvalitetssikringsgennemgang af en af opgaven uafhængig part. 
5
 Revisionsvirksomheden havde ved 2013 kontrollen alene virksomhed af offentlig interesse som kunde. 
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2) At der ikke var anvendt en tilstrækkeligt kvalificeret person til at foretage 

kvalitetssikringsgennemgang.  

3) At den udførte interne overvågning var utilstrækkelig. 

4) At der ikke var offentliggjort en gennemsigtighedsrapport inden for 3 måneders 

fristen efter regnskabsårets udløb.  

Revisortilsynet har indbragt en anden PIE revisionsvirksomhed for Revisornævnet for, at 

revisionsvirksomheden i forbindelse med revision af en virksomhed af offentlig interesse 

ikke havde sikret overholdelse af rotationsreglerne6. Revisortilsynet har overfor samme 

revisionsvirksomhed påtalt, at kvalitetsstyringssystemet ikke har været anvendt i 

tilstrækkeligt omfang i forbindelse med udførelse og dokumentation af revisionsopgaver 

vedrørende mindre og mellemstore virksomheder. 

Revisortilsynet har overfor en tredje PIE revisionsvirksomhed påtalt, at 

kvalitetssikringsgennemgangen i forbindelse med afgivelse af en erklæring på et regnskab 

for en virksomhed af offentlig interesse ikke var udført så betids, at der kunne tages 

fornødent hensyn til bemærkningerne fra kvalitetssikringsgennemgangen forud for 

erklæringsafgivelsen. 

Der er ved kontrollen af de 9 PIE revisionsvirksomheder i alt foretaget kvalitetskontrol af 

311 erklæringsopgaver, hvoraf 62 erklæringsopgaver har vedrørt virksomheder af offentlig 

interesse. Kvalitetskontrollen af øvrige erklæringsopgaver har således udgjort 249. 

Kvalitetskontrollen af PIE revisionsvirksomheder har omfattet 196 revisorer. Revisortilsynet 

har givet en påtale overfor 30 af disse revisorer, hvoraf 16 tillige er blevet indbragt for 

Revisornævnet. Ud af de 16 indbringelser for Revisornævnet vedrører 8 af disse 

erklæringsopgaver for virksomheder af offentlig interesse7.  

 

 
2. Gennemførelse af kvalitetskontrollen 2013 

Kvalitetskontrollen for 2013 er gennemført i henhold til reglerne i §§ 34-36 i revisorloven, 

lov nr. 468 af 17. juni 2008 med senere ændringer, samt den dagældende bekendtgørelse nr. 

487 af 13. maj 2013 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed. 

Alle godkendte revisionsvirksomheder er underlagt lovpligtig kvalitetskontrol. 

Kvalitetskontrollen skal udføres med højst 6 års mellemrum. I PIE revisionsvirksomheder 

skal kvalitetskontrollen dog udføres med højst 3 års mellemrum. 

 

Kvalitetskontrollen omfatter en vurdering af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem 

samt udførelsen af og uafhængigheden i forbindelse med afgivelse af erklæringer med 

sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. 

 
                                                           
6
 Reglen om, at revisor maksimalt må underskrive revisionspåtegningen i en periode på 7 år for virksomheder af 

offentlig interesse.  
7
 2 af disse indbringelser for Revisornævnet vedrører en erklæring, som er underskrevet af 2 revisorer. 
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Kvalitetskontrollen af den enkelte revisionsvirksomhed udføres af kvalitetskontrollanter, der 

er godkendt af Revisortilsynet. Efter 1. januar 2013 er kvalitetskontrollen i PIE 

revisionsvirksomheder udført af kvalitetskontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen. 

 

Efter bekendtgørelsens § 19 skal kvalitetskontrollanter deltage i et kursus om 

kvalitetskontrol. I 2013 blev kurserne afholdt den 5. september i København og 6. september 

i Aarhus. Opfølgning på kontrollanternes arbejde er løbende blevet foretaget i form af dialog 

mellem kontrollanterne og Revisortilsynets sekretariat. 

 

Revisortilsynet udarbejder retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og 

rapportering herom. Retningslinjerne indeholder en række bilag med arbejdsprogrammer, 

der skal anvendes ved udførelsen af en kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollen gennemføres 

efter de samme retningslinjer, uanset om det er eksterne kvalitetskontrollanter eller 

kvalitetskontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen, der foretager kvalitetskontrollen. Til 

kvalitetskontrollen af PIE revisionsvirksomheder er der dog nogle tillæg som følge af de 

yderligere krav, der er til PIE revisionsvirksomheder.  

 

En nærmere beskrivelse af Revisortilsynets og kvalitetskontrollens grundlag og opgaver kan 

findes på Revisortilsynets hjemmeside www.revisortilsynet.dk. Samme sted findes også 

Revisortilsynets retningslinjer, som består af flere selvstændige dokumenter, herunder 

arbejdsprogrammer. Ligeledes findes der på hjemmesiden en liste over Revisortilsynets 

medlemmer, medarbejdere i sekretariatet samt lister over eksterne kvalitetskontrollanter. 

 

I 2013 har 246 revisionsvirksomheder været udtaget til kvalitetskontrol. Som anført 

nedenfor indgår alene 157 afsluttede kontroller i redegørelsens resultater. Der er 

kontrolleret 9 PIE revisionsvirksomheder. Af de 246 revisionsvirksomheder, der var udtaget 

til kvalitetskontrol i 2013, har 78 revisionsvirksomheder ladet sig slette fra Revireg, efter at 

de blev udtaget til kvalitetskontrol. Herudover har Revisortilsynet oversendt 4 af de udtagne 

virksomheder til Erhvervsstyrelsen, fordi de ikke har tilkendegivet, at de vil medvirke aktivt 

til kvalitetskontrol. Endelig er 2 udgået af kontrollen8 og ved kontrollen 2 

revisionsvirksomheder, har Revisortilsynet endnu ikke modtaget kvalitetskontrollantens 

erklæring. 1 revisionsvirksomhed er ophørt efter, at kontrollen er gennemført og 2 

revisionsvirksomheder har endnu ikke modtaget Revisortilsynets udkast til afgørelse. 

 

14 af de udtagne 246 revisionsvirksomheder er fornyede kvalitetskontroller som følge af 

reaktion på kvalitetskontroller, som er gennemført i et tidligere år. Resultaterne af de 

fornyede kontroller er inkluderet i tallene i redegørelsens tabeller.  

Der indgår således 157 kontroller af revisionsvirksomheder i opgørelsen af resultatet for 

kvalitetskontrollen 2013.  

                                                           
8
 Kvalitetskontrollen er udskudt til 2014 eller senere. 

http://www.revisortilsynet.dk/
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Tabel 1. Antallet af gennemførte kvalitetskontroller  
Antal revisionsvirksomheder udtaget til kvalitetskontrol i 2013 

Heraf slettet i Revireg af revisionsvirksomheden selv 

Heraf oversendt til Erhvervsstyrelsen af Revisortilsynet som følge af manglende kvalitetskontrol 

Udgåede kontroller 

246 

78 

4 

2 

Antal gennemførte kvalitetskontroller 

Kontroller, hvor kontrollantens erklæring ikke er modtaget 

 

Modtagne erklæringer 

 

 

Uafsluttede kontroller (kontroller, som ikke har været i høring) 

 

Kontroller hvor virksomhed er ophørt efter kontrol 

 

 

162 

2 

160 

 

2 

1 

 

Antal afsluttede kontroller 157 

 

Ved kvalitetskontrollen af de 157 revisionsvirksomheder er 1.020 erklæringsopgaver 

udarbejdet af 433 revisorer blevet kontrolleret. 

Sagsbehandling og stillingtagen til kvalitetskontrollanternes erklæringer har fundet sted i 

perioden november 2013 til november 2014. 

I kvalitetskontroller hvor Revisortilsynet har vurderet, at der ikke kunne blive tale om en 

umiddelbar godkendelse af revisionsvirksomheden og de gennemgåede erklæringsopgaver, 

har kvalitetskontrollantens arbejdspapirer i de fleste tilfælde været indhentet med henblik 

på at afgøre, hvilken reaktion overfor revisionsvirksomheden og/eller revisor, der ville være 

passende for den konkrete kvalitetskontrol. Derudover har Revisortilsynet stikprøvevis 

indhentet kvalitetskontrollanternes arbejdspapirer i et antal kontroller. 

 

 
3. Resultater vedrørende revisionsvirksomheder 

I dette afsnit beskrives resultatet af kontrollen på revisionsvirksomhedsniveau. Resultatet af 

2012 kontrollen er angivet i parentes. 
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Tabel 2. Resultatet i forhold til virksomhedsstørrelse (antal revisorer) og Revisortilsynets 
reaktion: 
 Holding-

virksom-

heder 

Revisions-

virksom-

heder med 1 

revisor 

Revisions-

virksom-

heder med 

2-10 

revisorer 

Revisions-

virksom-

heder med 

11-30 

revisorer 

Revisions-

virksom-

heder med 

+30 revisorer 

samt  

PIE-

revisions-

virksom-

heder 

 

 

I alt 

Blank  27 (16) 58 (56)  36 (42) 1 (3) 6 (6) 128 (123) 

Påtale  0 7 (15) 5 (6) 0 (0) 1 (0) 13 (21) 

Påtale med 

fornyet  

kontrol 

0 7 (12) 2 (4) 0 (0) 0 (1) 9 (17) 

Påtale med 

fornyet kontrol 

samt 

indbringelse for 

Revisornævnet9 

0 5 (15) 0 (3) 0 (0) 2 (0) 7 (18) 

I alt 27 (16) 77 (98) 43 (55)  1 (3)  9 (7)  157 (179) 

 

Kvalitetskontrollen af 128 revisionsvirksomheder er afsluttet uden yderligere bemærkninger 

(”Blank”) fra Revisortilsynet. På baggrund af kvalitetskontrollen har Revisortilsynet afsluttet 

29 kontroller med en reaktion i forhold til revisionsvirksomheden10. 13 

revisionsvirksomheder har fået en påtale, svarende til ca. 8 % (12 %), og 16 

revisionsvirksomheder har fået en påtale med krav om, at revisionsvirksomheden skal 

gennemgå en fornyet kontrol, svarende til ca. 10 % (9 %). Heraf er 7 revisionsvirksomheder 

blevet indbragt for Revisornævnet, svarende til ca. 4 % (10 %).   

Hvorvidt Revisortilsynet giver en revisionsvirksomhed en påtale eller en påtale med fornyet 

kontrol samt eventuelt beslutter at indbringe en revisionsvirksomhed for Revisornævnet på 

grundlag af den/de konstaterede fejl og mangler, afhænger af omstændighederne i den 

konkrete sag, for eksempel omfanget, antallet og arten af fejl og mangler, samt om der er tale 

om en fornyet kontrol. 

 

På virksomhedsniveau er de hyppigste fejltyper:  

1. Kvalitetsstyringssystemet anvendes ikke i tilstrækkeligt omfang på 

erklæringsopgaver. Revisionsvirksomheden påtales for dette, når det ved kontrollen 

konstateres, at der er fejl og mangler i en vis del af de kontrollerede enkeltsager.  

2. Overvågning er ikke udført eller er udført utilstrækkeligt.  

                                                           
9
 De Revisionsvirksomheder, der er indbragt for Revisornævnet har tillige fået en påtale med fornyet kontrol. Disse 

indgår i kolonnen ”Indbringelse for Revisornævnet”. 
10

 7 sager er fortsat i høring. Der kan derfor komme ændringer i tallene. 
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3. Utilstrækkelige procedurer for uafhængighed. Revisionsvirksomheden påtales for 

dette, når revisionsvirksomhedens politikker og procedurer ikke er tilstrækkelige. 

4. Utilstrækkelige procedurer for løsning af erklæringsopgaver. Revisionsvirksomheden 

påtales for dette, når revisionsvirksomhedens politikker og procedurer ikke er 

tilstrækkelige. 

 

Der er ved kontrollen af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem tale om de 

samme hyppige fejltyper, som blev konstateret ved kvalitetskontrollen 2012.  

 

Nedenstående tabel viser de forhold, som revisionsvirksomheder er blevet indbragt for 

Revisornævnet for i forbindelse med kvalitetskontrollen i 2013. Resultatet af 2012 

kontrollen er angivet i parentes. 

 

Tabel 3. Forhold som revisionsvirksomheder er blevet indbragt for Revisornævnet for11  
 Revisions-

virksomheder 

med 1 revisor 

Revisions-

virksomheder 

med 2-10 

revisorer 

Revisions-

virksomheder 

med 11-30 

revisorer 

Revisions-

virksomheder 

med +30 

revisorer samt  

PIE-revisions-

virksomheder 

 

 

I alt 

Utilstrækkelig 

anvendelse af 

systemet 

3 (13) 0 (4) 0 (0) 1 (0)  4 (17) 

Overvågning 

ikke udført 

tilstrækkeligt 

3 (8) 0 (1) 0 (0) 1 (0) 4 (9) 

Utilstrækkelige 

procedurer for 

uafhængighed 

1 (3) 0 (1) 0 (0) 1 (0) 2 (4) 

Utilstrækkelige 

procedurer for 

løsning af 

erklærings-

opgaver 

1 (3) 0 (1) 0 (0) 1 (0) 2 (4) 

Utilstrækkelige 

procedurer for 

hvidvask 

1 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 

Intet 

kvalitetsstyrings-

system  

0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 

I alt 9 (29) 0 (8) 0 (0) 4 (0) 13 (37) 

 

Det fremgår af tabel 3, at utilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ved løsning 

af erklæringsopgaver er et af de forhold, som flest revisionsvirksomheder er blevet indbragt 

                                                           
11

 Samme revisionsvirksomhed kan være indbragt for flere forhold. Tallene i tabel 3 er derfor større end antallet af 

indbragte revisionsvirksomheder. 
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for Revisornævnet for i forbindelse med kvalitetskontrollen i 2013. Revisortilsynet har 

ligeledes indbragt revisionsvirksomheder for, at der enten ikke har været udført 

overvågning, eller at den udførte overvågning har været utilstrækkelig. Revisortilsynet har 

derudover indbragt revisionsvirksomheder for Revisornævnet for, at 

kvalitetsstyringssystemet ikke har haft tilstrækkelige procedurer for sikring af uafhængighed 

og at kvalitetsstyringssystemet ikke har haft tilstrækkelige procedurer for løsning af 

erklæringsopgaver. 

 

 
4. Resultatet vedrørende revisorer 

I dette afsnit beskrives resultatet af kontrollen på revisorniveau. Resultatet for 2012 

kontrollen er angivet i parentes. 

 

Tabel 4. Resultat i forhold til virksomhedsstørrelse (antal revisorer) og Revisortilsynets 
reaktion: 

 Revisions-

virksomheder 

med 1 revisor 

Revisions-

virksomheder 

med 2-10 

revisorer 

Revisions-

virksomheder 

med 11-30 

revisorer 

Revisions-

virksomheder 

med +30 

revisorer samt  

PIE-revisions-

virksomheder 

 

 

I alt 

Antal revisorer 

kontrolleret i 

alt 

82 (98)12 142 (205)  13 (72)  196 (114)  433 (489) 

Antal revisorer, 

der ikke har 

fået en reaktion 

42 (49) 108 (158)  13 (67) 166 (108) 329 (382) 

Antal revisorer, 

der alene har 

fået en påtale 

15 (13) 12 (21) 0 (0) 15 (0) 42 (34) 

Antal revisorer, 

der både har 

fået en påtale 

og er indbragt 

for Revisor-

nævnet 

25 (36) 22 (26) 0 (5)  15 (6) 62 (73) 

 

Kvalitetskontrollen er for så vidt angår 329 revisorer afsluttet uden bemærkninger fra 

Revisortilsynet. På baggrund af kvalitetskontrollen har Revisortilsynet givet en reaktion i 

form af en påtale eller en påtale samt en indbringelse for Revisornævnet overfor 104 

revisorer. 42 revisorer, svarende til ca. 10 % (7 %), har alene fået en påtale. Revisortilsynet 

har herudover givet en påtale til samt besluttet at indbringe 62 revisorer for Revisornævnet, 

svarende til ca. 14 % (15 %), for forhold, som Revisortilsynet har fundet alvorlige. Den 

                                                           
12

 Antallet af revisorer er mindre end antallet af revisionsvirksomheder, da der blandt de kontrollerede 

revisionsvirksomheder er holdingselskaber, hvor der ikke kontrolleres revisorer. 
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samme revisor har ligeledes fået en påtale for den/de indbragte forhold og revisoren kan 

eventuelt have fået påtale for flere fejl eller mangler end vedkommende er blevet indbragt 

for Revisornævnet for. Hvorvidt Revisortilsynet beslutter at give en revisor en påtale og 

derudover at indbringe vedkommende for Revisornævnet, afhænger af arten og omfanget af 

den/de konstaterede fejl eller mangler. For eksempel vil overtrædelse af 

uafhængighedsreglerne som hovedregel føre til indbringelse, mens sager vedrørende 

manglende eller mangelfuld dokumentation vurderes i forhold til manglens art og omfang 

med videre.  

 

På enkeltsagsniveau er de hyppigste fejltyper: 

1. Alvorlige fejl i den afgivne erklæring, herunder eksempelvis: 

o Manglende forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven. 

o Manglende forbehold/supplerende oplysninger vedrørende forudsætning om 

fortsat drift (going concern). 

o Manglende modificering af konklusion som følge af forbehold. 

2. Utilstrækkelig dokumentation for udførelsen af opgaverne. Eksempelvis ekstern 

dokumentation, utilstrækkelig dokumentation for revisionen af væsentlige områder 

eller manglende hoved- og delkonklusioner vedrørende udførte revisionshandlinger.  

3. Utilstrækkelig dokumentation vedrørende going concern forhold. 

4. Utilstrækkelig planlægning af opgaverne. Der kan for eksempel være tale om 

manglende revisionsplan, manglende tilpasning af revisionsplan til den konkrete 

virksomhed (standardplan), manglende revisionsstrategi eller manglende 

identifikation af væsentlige og risikofyldte områder.  

 

Der er ved enkeltsagerne tale om de samme hyppige fejltyper, som blev konstateret ved 

kvalitetskontrollen 2012.  

 

I forbindelse med 2013 kontrollen har Revisortilsynet indbragt 41 revisorer for 

Revisornævnet for alvorlige fejl i den afgivne erklæring. I størstedelen af sagerne har 

Revisortilsynet fundet, at revisor skulle have taget forbehold for overtrædelse af 

årsregnskabsloven, herunder:  

 Manglende afskrivning af materielle anlægsaktiver (ÅRL § 43) 

 Manglende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for væsentlige regnskabsposter 

(ÅRL § 53) 

 Manglende oplysning om bevægelser på egenkapitalen (ÅRL § 56) 

 Manglende note vedrørende kapitalandele (ÅRL § 72) 
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Nedenstående tabel viser hvilke forhold, revisorer er blevet indbragt for Revisornævnet for i 

forbindelse med kvalitetskontrollen i 2013. Resultatet for 2012 kontrollen er angivet i 

parentes. 

 

Tabel 5. Forhold som revisorer er indbragt for Revisornævnet for13 
 Revisions-

virksomheder 

med 1 revisor 

Revisions-

virksomheder 

med 2-10 

revisorer 

Revisions-

virksomheder 

med 11-30 

revisorer 

Revisions-

virksomheder 

med +30 

revisorer samt  

PIE-revisions-

virksomheder 

 

 

I alt 

Forkert eller 

mangelfuld 

erklæring 

19 (26) 14 (4)  0 (9) 8 (3) 41 (42) 

Utilstrækkelig 

dokumentation 

for udførelsen 

15 (25) 8 (2) 0 (5) 9 (3) 32 (35) 

Forhold vedr. 

going concern 

6 (7) 5 (1) 0 (5) 6 (1) 17 (14) 

Utilstrækkelig 

planlægning  

10 (15) 4 (2) 0 (3)  2 (0) 16 (20) 

Manglende 

uafhængighed/

dokumentation 

herfor 

0 (4) 3 (0)  0 (0) 314 (0) 6 (4) 

Andre forhold 

  

1 (14)  0 (1) 0 (0) 1 (0) 2 (15) 

 

I alt 

 

51 (91) 

 

34 (10) 

 

0 (22) 

 

29 (7) 

 

114 (130) 

 

Det fremgår af tabel 5, at forkert eller mangelfuld erklæring er det forhold, som revisor 

oftest bliver indbragt for i forbindelse med kvalitetskontrollen. Samtidig er 

mangelfuld/manglende dokumentation, som tidligere nævnt, et forhold, der ofte bliver 

konstateret i forbindelse med kvalitetskontrollen af erklæringsopgaver. Det bemærkes, at 

selvom der eksempelvis er mangelfuld planlægning eller dokumentation for udførelsen af 

opgaven, betyder det ikke nødvendigvis, at der også er fejl i de pågældende regnskaber og 

revisors erklæring. 

 

 
5. Fornyede kontroller 

I 2013 har 10 revisionsvirksomheder gennemgået en fornyet kvalitetskontrol som følge af en 

tidligere kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollen er i 1 tilfælde ikke afsluttet hos 

revisionsvirksomheden. 8 af de fornyede kontroller har resulteret i, at kvalitetskontrollen på 
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 Den samme revisor kan være indbragt for flere forhold. 
14

 Heraf er 2 revisorer indbragt for Revisornævnet i forbindelse med fokusområdet uafhængighed, i relation til andre 

ydelser end revision.  
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virksomhedsniveau er afsluttet uden yderligere bemærkninger. 1 af de fornyede 

kvalitetskontroller har resulteret i, at revisionsvirksomheden skal gennemgå endnu en 

fornyet kvalitetskontrol samt i en indbringelse for Revisornævnet. Revisionsvirksomheden 

blev tillige indbragt for Revisornævnet ved den forrige kvalitetskontrol, hvor 

revisionsvirksomheden blev ikendt en bøde på 100.000 kr. for utilstrækkelig anvendelse af 

kvalitetsstyringssystemet.  

 

De fornyede kvalitetskontroller har resulteret i, at 2 revisorer har fået en påtale, mens 4 af 

de kontrollede revisorer både har fået en påtale og er blevet indbragt for Revisornævnet. 2 af 

disse revisorer er tillige ikendt bøder ved Revisornævnet i forbindelse med tidligere 

kvalitetskontroller.  

 

 
6. Særlige fokusområder 

Revisortilsynet har også i 2013 kontrollen udvalgt en del af enkeltsagerne til kontrol på 

baggrund af specielle risikofyldte områder. Ved kvalitetskontrollen skal der udvælges 

enkeltsager, hvor virksomheden efterfølgende er gået konkurs, sager der har været genstand 

for revisionsvirksomhedens overvågning (efterfølgende intern kontrol) samt et 

koncernregnskab, hvor revisor har været koncernrevisor. Udvælgelseskriterierne 

konkurssager (forudsætning om fortsat drift) og revisionsvirksomhedernes overvågning 

(efterfølgende intern kontrol) har været gældende siden 2010-kontrollen, mens 

koncernrevision er et nyt udvælgelseskriterie samt fokusområde.  

 

I forbindelse med gennemgangen af enkeltsager har kvalitetskontrollanterne haft særlig 

fokus på at undersøge, om revisor har dokumenteret sin stillingtagen til følgende områder: 

 

 Revision af omsætning, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis. 

 Værdiansættelse af aktiver, der er påvirket af væsentlige regnskabsmæssige skøn, 

herunder revisors reaktion på vurderede risici og usikkerheder. 

 Going concern, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis. 

 Koncernrevision, herunder anvendelse af komponentrevisors arbejde.  

 

Ved kvalitetskontrollen af PIE revisionsvirksomheder har der i 2013 kontrollen endvidere 

været fokus på følgende områder:  

 Kvalitetssikringsgennemgang, herunder procedurer og sikring af tilstrækkelig 

kvalitetssikringsgennemgang. 

 Uafhængighed, herunder med fokus på selvrevision og om andre ydelser i 

tilknytning til revisionen. 

Revisortilsynet vil også have fokus på disse områder i 2014 kontrollen. 
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Overvågning (efterfølgende intern kontrol) 

Formålet med dette udvælgelseskriterie har været – udover at kontrollere om den 

efterfølgende interne kontrol har været gennemført - at undersøge, om den interne 

efterfølgende kontrol i tilstrækkeligt omfang har afdækket eventuelle fejl og mangler i de 

udvalgte sager, og om revisionsvirksomheden har fulgt op herpå, dels i forhold til den 

konkrete revisor, dels i forhold til kvalitetsstyringssystemet. 

Revisortilsynet har givet en påtale til 11 virksomheder for, at den udførte overvågning har 

været utilstrækkelig, herunder 2 påtaler, hvor kvalitetskontrollen har konstateret fejl og 

mangler, som den interne efterfølgende kontrol ikke havde identificeret. Samtidig har 

Revisortilsynet givet en påtale til 8 revisionsvirksomheder for ikke at have udført 

overvågning enten i indeværende år eller i tidligere år. Overfor 2 revisionsvirksomheder har 

Revisortilsynet givet en påtale for, at der har været sammenfald mellem den udførende 

revisor og den kontrollerende revisor.  

Revisortilsynet har indbragt 4 revisionsvirksomheder for Revisornævnet vedrørende 

utilstrækkelig overvågning. 

Revision af omsætning 

Formålet med dette fokusområde har været at undersøge, om omsætning/indregning af 

indtægter og deraf afledte regnskabsposter er risikovurderet tilstrækkeligt professionelt, og 

om der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

Revisortilsynet har givet 13 revisorer en påtale for utilstrækkelig planlægning af revision af 

omsætning og/eller utilstrækkelig dokumentation for revision af omsætning, herunder 

manglende begrundelse for, at forhåndsantagelsen for besvigelser ved indregning af 

indtægter ikke er relevant. 

Revisortilsynet har indbragt 10 revisorer for Revisornævnet for utilstrækkelig planlægning 

af revision af omsætning og/eller utilstrækkelig dokumentation for revision af omsætning. 

Det bemærkes, at de konkrete reaktioner kan være påvirket af eventuelle andre 

konstaterede fejl og mangler. 

 

Værdiansættelse af aktiver, der er påvirket af væsentlige regnskabsmæssige skøn 

Nogle regnskabsmæssige skøn indebærer en relativ høj skønsmæssig usikkerhed og kan 

medføre højere risici for væsentlig fejlinformation, særligt når disse skøn er baseret på 

betydelige forudsætninger. Formålet med fokusområdet har været at undersøge, om revisor 

har indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, hvorvidt de regnskabsmæssige skøn 

i regnskabet er rimelige. 

Revisortilsynet har indbragt 19 revisorer for Revisornævnet for ikke at have dokumenteret 

revisionen af værdiansættelse af aktiver, der er påvirket af væsentlige regnskabsmæssige 

skøn, herunder utilstrækkelig dokumentation for, at revisor har udfordret ledelsens 
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regnskabsmæssige skøn i forbindelse med værdiansættelsen. Sagerne har typisk drejet sig om 

værdiansættelse af ejendomme, debitorer, varelager, igangværende arbejder og skatteaktiver.  

Revisortilsynet har herudover givet 11 revisorer en påtale vedrørende dette fokusområde. 

 

Going concern (forudsætning om fortsat drift) 

Formålet med fokusområdet har været at undersøge: 

 

1. Om revisor har været tilstrækkelig opmærksom på eventuelle problemer vedrørende 

forudsætning om fortsat drift (going concern), om sådanne problemer har været 

tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet. 

2. Om revisor har udført de nødvendige revisionshandlinger rettet mod going concern 

forhold. 

3. Om der er tilstrækkelig dokumentation for revisors overvejelser og 

revisionshandlinger. 

4. Om revisor har afgivet de fornødne supplerende oplysninger eller forbehold i 

revisionspåtegningen. 

 

Revisortilsynet har indbragt 17 revisorer for Revisornævnet på baggrund af utilstrækkelig 

dokumentation for udførelsen af going concern overvejelser og 815 revisorer på baggrund af, 

at relevante forhold vedrørende going concern ikke er kommet rigtigt til udtryk i 

revisionspåtegningen. 

Revisortilsynet har herudover givet 8 revisorer en påtale på baggrund af dette fokusområde.  

 

Koncernrevision 

Formålet med fokusområdet har været at undersøge, om ISA 60016 er anvendt i tilstrækkeligt 

omfang ved koncernrevisioner. 

Revisortilsynet har givet 12 revisorer en påtale for ikke at have udført tilstrækkelig 

revisionsplanlægning for koncernen. I flere af sagerne har revisor revideret moderselskabet 

og alle datterselskaber. I 3 sager har revisor ikke dokumenteret at have opnået et 

tilstrækkeligt kendskab til komponentrevisor, der gør, at revisor kan basere sin revision af 

koncernregnskabet på arbejde udført af komponentrevisor. Revisortilsynet har i 4 sager 

påtalt, at der har været utilstrækkelig dokumentation for revisionen af koncernregnskabet. 

Revisortilsynet har indbragt 4 revisorer for Revisornævnet for utilstrækkelig 

koncernrevision. Det bemærkes, at de konkrete reaktioner kan være påvirket af eventuelle 

andre konstaterede fejl og mangler. 

 

 

                                                           
15

 Disse 8 revisorer indgår i kolonnen ”Forkert eller mangelfuld erklæring” i tabel 5.  
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 ”Særlige overvejelser – revision af koncernregnskabet (herunder komponentrevisors arbejde)” 
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Kvalitetssikringsgennemgang (PIE) 

Formålet med dette fokusområde har været at undersøge, om 

kvalitetssikringsgennemgangen er udført af en person, som har de fornødne kvalifikationer 

og erfaring, og om kvalitetssikringsgennemgang er udført i så god tid, at eventuelle rettelser 

kan nå at blive indarbejdet inden erklæringsafgivelsen.  

 

Revisortilsynet har overfor 1 revisionsvirksomhed påtalt, at kvalitetssikringsgennemgangen 

ikke er foretaget betids nok til, at forslåede ændringer blev rettet inden 

erklæringsafgivelsen. Revisortilsynet har påtalt og indbragt 1 revisionsvirksomhed for 

Revisornævnet for, at kvalitetssikringsgennemgangen ikke er foretaget af en tilstrækkeligt 

kvalificeret person. 

 

Uafhængighed (PIE) 

Formålet med dette fokusområde har været at undersøge, om andre ydelser i tilknytning til 

revisionen konflikter med reglerne om uafhængighed, herunder om der er dokumentation 

for alle væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed og de 

sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet. 

Revisortilsynet har i forbindelse med 2013 kontrollen indbragt 2 revisorer for 

Revisornævnet for, at der ikke var dokumentation for overvejelser om trusler i forbindelse 

med påtagelse af andre opgaver end revision.  

 

 
7. Kontrol af efteruddannelse 

Som led i kvalitetskontrollen for 2013 har der ligeledes været gennemført en kontrol af, om 

der er indberettet minimim 120 timers obligatorisk efteruddannelse i Revireg, og kontrol af 

om revisor har dokumentation for den indberettede efteruddannelse. Kontrollen har 

omfattet den første 3-års periode (1. januar 2009 til 31. december 2011), hvor der har været 

krav om obligatorisk efteruddannelse. 

Revisortilsynet har i forbindelse med 4 kontroller konstateret, at der er sket overtrædelse af 

reglerne vedrørende obligatorisk efteruddannelse. Overtrædelse af reglerne vedrørende 

efteruddannelse omfatter i alle tilfælde, at der hverken er indberettet eller gennemført 120 

timers obligatorisk efteruddannelse.  

Revisortilsynet har i henhold til § 25, stk. 2, i bekendtgørelse om kvalitetskontrol og 

Revisortilsynets virksomhed oversendt forholdene til Erhvervsstyrelsen.  
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8. Revisortilsynets indbringelser for Revisornævnet og resultatet heraf  

Tabel 6. Revisortilsynets indbringelse for Revisornævnet og resultatet heraf 

Kontrolår 2004-2010 2011 2012 2013 Sum 

Sager til påkendelse 168  56  72 69 365 

Endnu verserende sager 2 11 12 67 92 

Virksomhed ikendt bøde 58 6 10 0 74 

Revisor ikendt bøde 8817 27 44 2 161 

Sager, hvor virksomhed er skyldig, 

men med strafbortfald/ingen 

tillægsstraf 

0 1 0 0 1 

Sager, hvor revisor er skyldig, men 

med strafbortfald/ingen tillægsstraf 

21 4 5 0 30 

Advarsel virksomhed 8 0 0 0 8 

Advarsel revisor 4 2 0 0 6 

Frifindelse virksomhed 9 2 0 0 11 

Frifindelse revisor 6 1 1 0 8 

Afvist f.eks. fordi virksomheden er 

ophørt 

718 2 0 0 9 

I 2011 kontrollen ændrede Revisortilsynet praksis og indbragte revisionsvirksomheder og 

revisorer hver for sig. Til og med 2010 kontrollen foretog Revisortilsynet en samlet 

indbringelse i de sager, hvor både revisionsvirksomheden og en eller flere tilknyttede 

revisorer blev indbragt for Revisornævnet. Tallene for 2004-2010 kan derfor ikke direkte 

sammenholdes med tallene for 2011-2013. 

Revisortilsynet har fået hel eller delvis medhold i ca. 96 pct. af de sager, som er indbragt for 

Revisornævnet siden 2011. 

I 30 sager er revisor skyldig i det/de indbragte forhold, men Revisornævnet har ladet bøden 

bortfalde, som følge af at revisionsvirksomheden tillige har haft et ansvar for den 
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 Der er tale om antal sager, ikke antal revisorer. I samme sag kan flere revisorer være ikendt bøde. 
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 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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pågældende overtrædelse, og idet revisionsvirksomheden tillige er blevet sanktioneret for 

samme forhold eller som følge af, at den pågældende revisor tidligere er ikendt en bøde ved 

Revisornævnet. 

I perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2014 har Revisornævnet afsagt kendelser i 91 

sager indbragt af Revisortilsynet. I 78 af disse sager har Revisornævnet ikendt 

revisionsvirksomheden eller revisor en bøde. Bødeintervallet har været 50.000-150.000 kr. 

for revisionsvirksomheder, og 5.000-275.000 kr. for revisorer. For så vidt angår sager, som er 

indbragt af Revisortilsynet, er der i perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2014 blevet 

pålagt bøder til revisionsvirksomheder for i alt 1.220.000 kr. og til revisorer for i alt 

2.185.000 kr. Pålagte bøder tilfalder statskassen. I 10 af sagerne har Revisornævnet fundet 

den indklagede revisor skyldig i klagen, men den forskyldte disciplinærstraf er bortfaldet, 

som følge af virksomhedsansvar eller at revisor tidligere har været ikendt en bøde og derfor 

ikke har fået en tillægsstraf, jf. princippet i straffelovens § 89. 

3 af de kendelser, som Revisornævnet har afsagt i perioden 1. november 2013 til 31. oktober 

2014, vedrører revisorer, som ligeledes har været indbragt og fundet skyldig i sager, som 

Revisortilsynet har indbragt for Revisornævnet indenfor de seneste 5 år. 19 

Til sammenligning blev der i perioden 1. november 2012 til 31. oktober 2013 afsagt 2 

kendelser vedrørende 1 revisionsvirksomhed samt 2 revisorer, som ligeledes har været 

indbragt og fundet skyldig i sager, som Revisortilsynet har indbragt for Revisornævnet 

indenfor de seneste 5 år.20 

Revisornævnets afgørelser offentliggøres på Revisornævnets hjemmeside 

www.revisornaevnet.dk 

 
Tabel 7. Oversigt over fordeling af bødestørrelse for revisionsvirksomheder 

Bødestørrelse 50.000 100.000 120.000 150.000 

Antal 1 9 1 1 

 

Det er Revisornævnets faste praksis, at utilstrækkelig anvendelse af revisionsvirksomhedens 

kvalitetsstyringssystem i førstegangstilfælde idømmes en bøde på 100.000 kr.  
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 Kendelse 30/2013, 25/2013 og 143/2013 
20

 Kendelse 60/2012 og 14/2012 
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Tabel 8. Oversigt over fordeling af bødestørrelse for revisorer 

Bødestørrelse 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

Antal 1 15 4 7 9 1 

 

Bødestørrelse 35.000 40.000 50.000 100.000 200.000 275.000 

Antal 2 7 7 4 1 1 

 

I de 6 sager, hvor revisor er ikendt en bøde i intervallet 100.000-275.000 kr., har der i alle 

tilfælde være tale om overtrædelse af uafhængighedsreglerne.  

I 3 af sagerne har revisorerne overtrådt uafhængighedsreglerne, idet de har afgivet 

revisionspåtegninger på årsrapporter for selskaber, hvor revisor havde en fælles økonomisk 

interesse med et ledelsesmedlem i selskaberne21. I 1 af sagerne har revisor derudover 

overtrådt forbuddet mod krydsende revision.  

I en sag har revisor overtrådt uafhængighedsreglerne, idet revisor har afgivet 

revisionspåtegning på en årsrapport for et selskab, hvor der forelå en forretningsmæssig 

forbindelse mellem selskabet og revisor22. I en anden sag har revisor overtrådt 

uafhængighedsreglerne ved, at revisor har afgivet revisionspåtegning på en årsrapport for et 

selskab, hvor revisor havde været medlem af og formand for selskabets bestyrelse23. I en 

tredje sag har revisor overtrådt uafhængighedsreglerne, idet revisor havde afgivet 

revisionspåtegning på en årsrapport for et selskab, hvor et bestyrelsesmedlem i selskabet 

samtidig ejede 20 % af anparterne i den revisionsvirksomhed, hvorigennem 

revisionspåtegningen blev afgivet24. 
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 Kendelse 67/2009, 68/2009 og 69/2009 
22

 Kendelse 86/2010 
23

 Kendelse 54/2013 
24

 Kendelse 151/2013 


