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Forord 
 
Erhvervsstyrelsen offentliggør hermed redegørelsen for det offentlige tilsyn med revisorer og 

revisionsvirksomheder for 2014. Styrelsen har i 2014 afgjort 15 sager, og i 10 af disse besluttet 

at indbringe revisor for Revisornævnet. 

 

Styrelsen har noteret sig, at der i 2014 blev afgjort væsentligt færre sager vedrørende revisors 

overtrædelse af revisorlovens uafhængighedsbestemmelser. Dette betragter styrelsen som en 

tilfredsstillende udvikling, da opfyldelse af uafhængighedskrav er grundlæggende for revisors 

troværdighed som offentlighedens tillidsrepræsentant. De fleste overtrædelser har i 2014 drejet 

sig om, at revisor ikke har indhentet tilstrækkeligt revisionsbevis i forbindelse med afgivelse af 

erklæringer med sikkerhed. Det er vigtigt, at revisor har fokus på revisionsbeviset og 

dokumentation af det udførte arbejde. Det er således på baggrund af den foreliggende 

dokumentation, at styrelsen vurderer om god revisorskik er overholdt. 

 

Styrelsen videreførte i 2014 sin kontrol af revisorernes efteruddannelse for perioden 2009-

2011. Efteruddannelseskravet blev indført i 2008 og har været gældende fra 1. januar 2009. 

Kontrollen har været målrettet de revisorer, der har registreret mindre end 120 timers 

efteruddannelse for efteruddannelsesperioden 2009-2011. I forbindelse med kontrollen 

foretager styrelsen en stikprøvevis kontrol af, om den enkelte revisors efteruddannelse lever op 

til revisorlovgivningens bestemmelser om, at efteruddannelsen skal være på et tilstrækkeligt 

højt niveau og inden for revisors fagområder, samt om dokumentationen herfor lever op til 

lovgivningens krav. Styrelsen finder det beklageligt, at der er et stort antal af revisorerne, der 

ikke har registreret deres efteruddannelse i styrelsens register over revisorer Revireg inden for 

tidsfristen, og at revisorerne desuden i en række tilfælde efter styrelsens opfattelse har 

vanskeligt ved at dokumentere kvaliteten af deres efteruddannelse. Styrelsen har således kun i 

133 sager ud af 395 færdigbehandlede sager kunnet godkende dokumentationen for 

efteruddannelsen. I 135 sager valgte revisorerne at deponere deres godkendelse, 57 revisorer 

har fået påbud om at tage den manglende efteruddannelse og 11 sager er lukket af andre 

grunde. 

 

I 59 tilfælde har styrelsen være nødt til at fratage revisors godkendelse på grund af manglende 

efteruddannelse. I 11 af disse tilfælde var revisor tilknyttet en revisionsvirksomhed og derfor 

afhængig af at kunne afgive erklæringer med sikkerhed. Disse revisorer kan først få deres 

godkendelse tilbage, hvis de består en særlig prøve, som de først kan tage, når de har været 
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uden godkendelse i minimum 3 år. I 5 tilfælde er styrelsens afgørelse indbragt for 

Erhvervsankenævnet, som i alle af de afgjorte sager har stadfæstet styrelsens afgørelse. Én sag 

er verserende ved nævnet. 

 

Styrelsen må på denne baggrund konstatere, at der ikke er tilstrækkeligt fokus på opfyldelsen 

af den lovkrævede efteruddannelse i revisorbranchen, og styrelsen samarbejder derfor med 

FSR – Danske Revisorer på at forbedre forholdene. Styrelsen har også udarbejdet en vejledning 

om hvilke former for efteruddannelse der efter styrelsens opfattelse lever op til lovkravene. Vi 

vil endvidere i styrelsens informationsindsats have fokus på også at indskærpe nødvendigheden 

af at opfylde efteruddannelseskrav i forhold til revisorer, der ikke er medlem af FSR – Danske 

Revisorer. 

 

Erhvervsstyrelsen, november 2015 

 

Victor Kjær 

Vicedirektør 
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Resumé 

Denne redegørelse omhandler Erhvervsstyrelsens aktiviteter inden for det offentlige tilsyn med 

revisorer i 2014.  

 

Redegørelsen gennemgår resultaterne af styrelsens undersøgelser af revisorer og 

revisionsvirksomheders mulige overtrædelser af revisorlovgivningen. Styrelsen kan 

gennemføre en undersøgelse, hvis den vurderer, at der er risiko for, at revisorlovgivningen 

enten er eller vil blive overtrådt. Hvis styrelsen finder, at der er tale om en overtrædelse kan 

revisor eller revisionsvirksomheden blive indbragt for Revisornævnet, eller de kan få en påtale 

eller et påbud om at stoppe overtrædelsen. Styrelsen kan endvidere offentliggøre resultatet af 

en undersøgelse på styrelsens hjemmeside (www.erst.dk).  

 

Styrelsen har i denne redegørelse beskrevet de overtrædelser af revisorlovgivningen, som 

styrelsen har afgjort i 2014. Det drejer sig om 11 sager for 2014, 3 sager, der blev iværksat i 

2013 og 1 sag, der blev iværksat i 2011. Styrelsen har således afgjort 15 sager i 2014. Sager 

som styrelsen har rejst i 2014, men som ikke er afgjort i 2014, vil indgå i næste års redegørelse. 

Det drejer sig om 3 sager.  

 

I de afgjorte sager vedrørte de fleste af de konstaterede overtrædelser bestemmelserne om god 

revisorskik, hvilket her vil sige, at revisors dokumentation ikke har været tilstrækkelig til at 

dokumentere den afgivne erklæring. 10 af de afgjorte sager resulterede i, at enten revisor eller 

revisionsvirksomheden blev indbragt for Revisornævnet, mens 5 førte til, at revisor eller 

revisionsvirksomheden fik en påtale og eventuelt påbud om at stoppe overtrædelsen.  

 

Revisornævnet har i 2014 afgjort 10 af de af styrelsen indbragte undersøgelsessager. 

Revisornævnet har givet styrelsen medhold i 9 af sagerne og har givet de indklagede revisorer 

bøder for i alt t.kr.1.150. 

 

I 2014 har styrelsen også videreført kontrollen af om revisorerne har overholdt 

efteruddannelseskravene for den første efteruddannelsesperiode (1. januar 2009 til 31. 

december 2011). Styrelsen havde pr. 31. december 2014 iværksat 401 sager, heraf var 395 

afgjort pr. 31. december 2014. 135 revisorer valgt at deponere deres godkendelse, 57 revisorer 

har fået påbud om at tage den manglende efteruddannelse, 11 sager er afsluttet af andre grunde, 
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mens styrelsen i 133 sager godkendte revisorernes afholdte efteruddannelse. Endelig har 

styrelsen frataget 59 revisorer deres godkendelse. 

 

I denne redegørelse beskrives styrelsens deltagelse i det internationale samarbejde inden for 

tilsyn med revisorer. Styrelsen deltager i flere internationale samarbejdsfora vedrørende tilsyn 

med revisorer på både europæisk og globalt plan. Samarbejdet omhandler de fleste aspekter af 

tilsynsarbejdet, såvel erfaringsudveksling som adressering af fælles udfordringer, diskussioner 

med relevante internationale interessenter m.v. 

 

1. Indledning  

1.1 Formål og opbygning 

Dette er det offentlige tilsyns sjette redegørelse.  Redegørelsen dækker perioden fra den 1. 

januar til den 31. december 2014.  

Figur 1 - Tilsynssystemet 

 

 

 

Denne redegørelse gennemgår resultaterne af aktiviteterne i det offentlige tilsyn med revisorer 

og revisionsvirksomheder (det offentlige tilsyn), som varetages af Erhvervsstyrelsen, jf. figur 

1. Erhvervsstyrelsens aktiviteter vedrører især undersøgelser af revisorers og 

revisionsvirksomheders mulige lovbrud og endvidere internationale forhold. Revisornævnet 

og Revisortilsynet, der tillige indgår i det offentlige tilsyn, udarbejder derudover henholdsvis 

en årlig beretning og en årlig redegørelse. Revisornævnets beretning offentliggøres på nævnets 

hjemmeside www.revisornævnet.dk  

Erhvervsstyrelsen 
(offentligt tilsyn med revisorer) 
- Undersøgelser  
- Internationalt samarbejde 
 

Revisornævnet 
    - Disciplinære sanktioner 

Revisortilsynet 
- Kvalitetskontrol 

Revisorkommissionen 
- Eksamen 
- Rådgiver for 
Erhvervsstyrelsen 
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Det bemærkes, at redegørelsen ikke nødvendigvis giver et repræsentativt billede af forholdene, 

idet der er tale om kontrol af udvalgte enkeltsager. Dette gælder dog ikke for efteruddannelse, 

hvor redegørelsen er baseret på en mere systematisk kontrol. Udviklingen i omfanget af sager 

på de enkelte områder kan endvidere give en vis indikation på om forholdene udvikler sig 

positivt eller det modsatte.   

 

Den tilbagevendende kontrol af revisionsvirksomhederne foretages af Revisortilsynet. 

Revisortilsynets kvalitetskontrol skal påse, at revisionsvirksomhederne har etableret et 

kvalitetsstyringssystem, som sikrer, at revisorerne udfører deres opgaver i overensstemmelse 

med lovgivningen og god revisorskik. Styrelsen kan i øvrigt henvise til Revisortilsynets årlige 

redegørelser, der offentliggøres på tilsynets hjemmeside www.revisortilsynet.dk. 

 

Til forskel fra Revisortilsynet kan Erhvervsstyrelsen vælge at iværksætte en undersøgelse, når 

styrelsen vurderer, at der er risiko for overtrædelse af revisorlovgivningen. Indikation på en 

sådan risiko kan blandt andet være i forbindelse med lovpligtig revision, hvor der kan rejses 

tvivl om kvaliteten af den udførte revision, eksempelvis i forbindelse med den kontrol, som 

Erhvervsstyrelsen fører med de indsendte regnskaber. Indikation kan ligeledes bestå i udefra 

kommende informationer, eksempelvis omtale i medier.  

 

Formålet med det offentlige tilsyn er at sikre og løfte kvaliteten af de erklæringsopgaver med 

sikkerhed, som revisor udfører, og dermed medvirke til at forøge tilliden til virksomhedernes 

regnskaber. En erklæring med sikkerhed betyder, at revisor afgiver en konklusion om det 

udførte arbejde. 

 

Konkret kræver EU’s 8. direktiv om lovpligtig revision1, at der i hvert land etableres et 

offentligt tilsyn med alle godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Direktivet er 

implementeret i dansk ret i den nugældende revisorlov (RL), hvor reglerne om det offentlige 

tilsyn er samlet i kapitel 9 (§§ 32-50).  

 

Erhvervsstyrelsen er i henhold til revisorloven ansvarlig for det overordnede tilsyn med 

eksamen og efteruddannelse, kvalitetskontrol, undersøgelser, disciplinære sanktioner samt 

samarbejde og udveksling af oplysninger med udenlandske tilsynsmyndigheder. 
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Som led i det offentlige tilsyn varetager Erhvervsstyrelsen samarbejdet med udenlandske 

tilsynsmyndigheder. Det gælder, uanset om det vedrører disciplinære foranstaltninger, 

kvalitetskontrol eller eksamen mv. Til brug for disse opgaver kan Erhvervsstyrelsen indhente 

de nødvendige oplysninger hos Revisornævnet, Revisortilsynet eller Revisorkommissionen. 

Desuden kan styrelsen indhente oplysninger hos udenlandske myndigheder, der har ansvaret 

for tilsyn med revisorer i deres hjemlande. 

1.2 Lovgrundlag 

Erhvervsstyrelsen kan iværksætte en undersøgelse, hvis den vurderer, at der er risiko for, at en 

revisor eller revisionsvirksomhed vil overtræde eller har overtrådt revisorlovgivningens 

bestemmelser (RL § 37). En undersøgelse kan altså iværksættes enten for at forhindre en 

overtrædelse eller for at konstatere, om der er sket en overtrædelse2. Styrelsen kan efter 

samme lovgrundlag også iværksætte en undersøgelse, hvis den bliver anmodet om det af en 

kompetent3 revisortilsynsmyndighed fra et andet land.  

 

Styrelsens mulighed for at gribe ind inden en overtrædelse bliver begået, kan for eksempel 

forekomme i situationer, hvor styrelsen bliver opmærksom på, at revisorlovgivningen vil blive 

overtrådt, såfremt en registrering gennemføres, og revisor efterfølgende afgiver en erklæring 

med sikkerhed4. Erhvervsstyrelsen kan også blive opmærksom på, at der er afgivet en 

revisionspåtegning, der ikke er udformet i overensstemmelse med revisorlovgivningen i en 

virksomheds årsrapport, som endnu ikke er blevet godkendt på virksomhedens 

generalforsamling. I disse tilfælde tager styrelsen kontakt til revisor og gør opmærksom på 

forholdet. 

 

I forbindelse med en undersøgelse kan styrelsen forlange de oplysninger af revisor eller 

revisionsvirksomheden, der er nødvendige for at kunne træffe en afgørelse (RL § 38). 

 

                                                                                                                                          
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber, EU-Tidende L157, af 9.6.2006, s. 87–107 
2 Erhvervsstyrelsen er ikke en klageinstans, men kan vælge selv at tage undersøgelsessager op. 
3
 Kompetent myndighed er i 8. direktiv defineret som de myndigheder eller organer, der i henhold til lovgivningen 

har til opgave at regulere og/eller føre tilsyn med revisorer og revisionsfirmaer eller har specifikke aspekter heraf 
som opgave. 
4
 Styrelsen foretager ikke en kontrol af om revisorlovgivningen er overtrådt i forbindelse med registreringer, 

hvorfor det vil være tilfældigt om styrelsen bliver opmærksom på sådanne overtrædelser 
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Et effektivt tilsyn må ikke kunne forhindres ved, at en revisor eller revisionsvirksomhed 

nægter at udlevere de nødvendige oplysninger. Hvis det vurderes at være nødvendigt for 

behandling af sagen, har styrelsen derfor adgang til selv at indhente oplysningerne i 

revisionsvirksomheden uden retskendelse (RL § 39). 

 

I forbindelse med undersøgelser er det styrelsens primære opgave at indhente oplysninger fra 

revisorer og revisionsvirksomheder med henblik på at vurdere mulige overtrædelser af 

revisorlovgivningen. Styrelsens opgave er ikke at forfølge strafbare overtrædelser. Denne 

kompetence tilkommer politiet. Det skal i den forbindelse nævnes, at Revisornævnskendelser 

ikke er en straf, men derimod en forvaltningsretlig sanktion, jf. forarbejderne til revisorloven.  

 

Formålet er at sikre og løfte kvaliteten af de erklæringsopgaver med sikkerhed, som revisor 

udfører, og dermed medvirke til at forøge tilliden til virksomhedernes regnskaber. 

Erhvervsstyrelsens undersøgelser tjener derfor et andet formål end tilvejebringelse af 

oplysninger til brug for fastsættelsen af straf. Undersøgelser kan derfor gennemføres, uanset 

om der foreligger en rimelig grund til mistanke om en strafbar lovovertrædelse. Men 

undersøgelser må ikke iværksættes eller gennemføres med henblik på forfølgning af 

kriminelle forhold. 

 

Når en undersøgelse er tilendebragt, kan Erhvervsstyrelsen 

• Give en påtale, når en overtrædelse har fundet sted, men er ophørt (RL § 40, stk. 1, nr. 

1) 

• Påbyde at igangværende overtrædelser skal bringes til ophør (RL § 40, stk. 1, nr. 2) 

• Indbringe revisor og/eller revisionsvirksomheden for Revisornævnet (RL § 40, stk. 1, 

nr. 3) 

• Afslutte undersøgelsen uden sanktion, hvis resultatet af undersøgelsen viser, at der 

ikke er sket en overtrædelse af revisorlovgivningen. 

 

Erhvervsstyrelsen kan desuden bestemme, at resultatet af en undersøgelse skal offentliggøres, 

og i hvilken form offentliggørelsen skal ske (RL § 41). Offentliggørelser sker på 

Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 
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2. Det offentlige tilsyns virksomhed i 2014 

2.1 Undersøgelser 

 

Styrelsen iværksætter mange forskelligartede undersøgelser. Hver gang en sag iværksættes 

foretages en grundig undersøgelse. Tidsforbruget på de enkelte sager kan dog variere meget 

fra sag til sag. I de enklere sager, der eksempelvis kan dreje sig om overtrædelse af 

uafhængighedsbestemmelserne eller erklæringsbekendtgørelsen, kan styrelsen sædvanligvis 

afslutte sagen inden for nogle få måneder. I andre større og mere komplicerede sager, hvor det 

eksempelvis undersøges, om det udførte revisionsarbejde har levet op til god revisorskik, kan 

det tage flere måneder at få undersøgt og truffet afgørelse i sagen. Styrelsen vil dog, hvor en 

sag vurderes at være vigtig af hensyn til samfundet og revisorstanden, kunne foretage en 

prioritering af ressourcerne, således en sådan sag kan afsluttes inden for kortere tid end 

normalt. 

2.1.1 Nærmere om de 2014 afgjorte sager 

 
Styrelsen har i 2014 afgjort 15 sager, der førte til sanktioner overfor de undersøgte revisorer. 

Herudover har styrelsen henlagt 1 sag. 11 sager blev iværksat i 2014. Herudover er der i 2014 

afgjort 3 sager, der blev iværksat i 2013 og 1 sag, der blev iværksat i 2011. I 2013 afgjorde 

styrelsen 12 sager.  

 

I det følgende afsnit redegøres nærmere for, hvordan undersøgelserne blev gennemført, og 

hvilke forhold, der blev undersøgt.  

Undersøgelsesmetode 
Erhvervsstyrelsen kan foretage undersøgelser på flere måder. Undersøgelserne er opgjort i 

tabel 1 efter undersøgelsesmetode. Undersøgelser gennemføres sædvanligvis ved, at styrelsen 

enten træffer en afgørelse på det foreliggende grundlag, anmoder revisor om en redegørelse, 

eller ved at styrelsen anmoder om adgang til revisors arbejdspapirer. Ønsker styrelsen at se 

revisors arbejdspapirer, kan dette ske ved, at revisor indsender arbejdspapirerne til styrelsen 

eller ved, at styrelsen besøger revisor med henblik på at gennemgå dokumentationen på 

revisors kontor. 
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Tabel 1. Undersøgelser fordelt på undersøgelsestype. 
 2014 2013 

Statsautoriserede 
revisorer  

Registrerede 
revisorer  

Total Total 

Afgørelse truffet på det foreliggende grundlag 2 6 8 6 
Anmodet om redegørelse 2 0 2 3 
Anmodet om arbejdspapirer 4 0 4 2 
Foretaget besøg hos revisionsvirksomheden 1 0 1 1 
I alt 9 6 15 12 

 

Undersøgelserne tilrettelægges efter, hvilken dokumentation, der er nødvendig, hvor meget 

dokumentation styrelsen allerede er i besiddelse af, og hvilke typer overtrædelser, der er tale 

om. I det følgende gennemgås typen af de undersøgte overtrædelser nærmere. 

Undersøgte overtrædelser 
Der har i de 15 afsluttede sager været tale om en række forskellige typer overtrædelser af 

revisorlovgivningen. I alt har styrelsen i de 15 sager konstateret 31 overtrædelser af 

revisorlovgivningen. 

 

I tabel 2 er overtrædelserne grupperet efter, hvilke regelsæt overtrædelserne omhandler 

(overtrædelsestype). Idet nogle sager omhandler overtrædelser af flere forhold, giver en 

summering af overtrædelserne et større antal end det samlede antal afgjorte sager. Hvis flere 

bestemmelser er overtrådt i konsekvens af overtrædelsens natur, eller hvis der er undersøgt 

flere overtrædelser af samme bestemmelse hos én revisor, er disse kun talt med som ét forhold.  

 

Tabel 2. Typen af overtrædelser i afgjorte undersøgelser 
 2014 2013 

Statsautoriserede 

revisorer  

Registrerede 

revisorer 

Total  Total  

Erklæringsbekendtgørelsen 1 0 1 1 
Uafhængighedsreglerne 1 2 3 7 
Ejer- og ledelsesforhold 0 2 2 1 
Registreringsforhold 1 1 2 2 
God revisorskik 18 1 19 12 
Andre forhold 3 1 4 1 
I alt 24 7 31 24 

 

Tabel 3 viser hvilke udfald, overtrædelserne har medført i de afgjorte undersøgelser. Som i 

tabel 2, er der i tabel 3 ligeledes tale om antal overtrædelser og ikke antal undersøgelser. 

Tabellen vedrører alene udfaldet i forbindelse med de undersøgelser, der blev afgjort i 2014. 

 

 

 



 12

Tabel 3. Udfald af undersøgelser afgjort i 2014 fordelt på type af overtrædelse 
 2014 

Revisornævn Påtale/påbud 
Erklæringsbekendtgørelsen 1 0 
Uafhængighedsbekendtgørelsen 3 0 
Ejer- og ledelsesforhold 0 2 
Registreringsforhold 2 0 
God revisorskik 17 2 
Andre forhold 3 1 
I alt 26 5 

 
Styrelsen vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvilken form for sanktion der skal benyttes. Styrelsen 

vurderer dette ud fra grovheden af overtrædelsen, offentlighedens interesse for det materiale 

overtrædelsen vedrører og andre kriterier styrelsen måtte lægge vægt på i den enkelte sag. 

Beskrivelsen af de enkelte forhold i de følgende afsnit indeholder ikke en detaljeret 

beskrivelse, af alle de kriterier styrelsen har valgt at lægge vægt på ved valg af sanktion i de 

enkelte sager. Det vil derfor kunne forekomme, at beskrivelsen af to sager synes at indikere, at 

der er tale om to ”ens” sager, der er blevet sanktioneret forskelligt, selvom det ikke er tilfældet. 

Erklæringsbekendtgørelsen 

En revisor havde i en revisionspåtegning taget forbehold for virksomhedens fortsatte drift. I 

revisionspåtegningens konklusionsafsnit var det anført, at årsregnskabet bortset fra det i 

forbeholdet anførte, gav et retvisende billede. Det var styrelsens vurdering, at dette var en 

overtrædelse af daværende erklæringsbekendtgørelses § 5, stk. 4, og § 6, stk. 2, nr. 4, samt RS 

570, afsnit 35. Overtrædelsen blev indbragt for Revisornævnet.  

Uafhængighedsregler 

En revisor sad i bestyrelsen for et K/S sammen med to øvrige bestyrelsesmedlemmer. De to 

øvrige bestyrelsesmedlemmer sad tillige i ledelsen for hvert deres selskab, som revisor også 

reviderede. Dette forhold anså styrelsen for at være en overtrædelse af 

uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4. Overtrædelsen er indbragt for 

Revisornævnet.  

 

En revisor afgav en vurderingsberetning om stiftelsen af ægtefællens selskab. Styrelsen anså 

dette for at være en overtrædelse af uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1. 

Overtrædelsen er indbragt for Revisornævnet.  

 

En revisor havde afgivet erklæringer i forbindelse med stiftelsen af to selskaber, selvom revisor 

var både direktør i det stiftende selskab og også indsat som direktør i de stiftede selskaber. 

Styrelsen anså dette for at være en overtrædelse af revisorlovens uafhængighedsbestemmelser, 
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jf. revisorlovens § 24, stk. 1, og 2. Overtrædelsen blev tillige, med andre forhold, indbragt for 

Revisornævnet.  

Bestemmelser vedrørende ejer/ledelsesforhold 

Flertallet af ledelsesmedlemmerne i to revisionsvirksomheder bestod af ikke godkendte 

revisorer, hvilket er en overtrædelse af revisorlovens § 13, stk. 5. Revisionsvirksomhederne 

opfyldte endvidere ikke revisorlovens krav om, at majoriteten af stemmerettighederne skal 

indehaves af godkendte revisorer, jf. revisorlovens § 13, stk. 2. Styrelsen påbød begge 

revisionsvirksomheder, at bringe ejerforholdene i overensstemmelse med revisorloven, hvor 

Erhvervsstyrelsen modsat ville slette revisionsvirksomhederne i Revireg. Begge virksomheder 

blev afslutningsvist slettet i Revireg.  

Registreringsforhold 

Styrelsen har i to sager truffet afgørelse om, at det var en overtrædelse af revisorlovens § 16, 

stk. 2, at revisorerne afgav erklæringer med sikkerhed uden at gøre det gennem en 

revisionsvirksomhed, som var registreret i Revireg og dermed godkendt. Idet kun godkendte 

revisionsvirksomheder kan udtages til kvalitetskontrol, har de pågældende revisorer således 

afgivet erklæringer med sikkerhed uden at være underlagt den lovpligtige kvalitetskontrol. 

Begge overtrædelser er indbragt for Revisornævnet.  

Overtrædelse af god revisorskik 

En virksomhed havde et ikke-ubetydeligt tilgodehavende hos sin moderfond. Idet en fond ikke 

er et kapitalselskab finder undtagelsen i selskabslovens § 211, stk. 1, ikke anvendelse, og lånet 

bliver derfor anset for et ulovligt aktionærlån. Tilgodehavendet var opstået ved, at 

virksomheden havde solgt sine kapitalandele i en tilknyttet virksomhed, og provenuet herfra 

var ved en fejl indbetalt på moderfondens bankkonto. Revisorerne konstaterede fejlen under 

revisionen og forholdet blev efterfølgende korrigeret. Revisor havde dog ikke dokumenteret at 

have taget stilling til om lånet var lovligt. Styrelsen anså dette for at være en mangel ved 

revisionsdokumentationen og dermed en overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 1, jf. ISA 250, 

afsnit 15 og 19. Overtrædelsen blev påtalt.  

 

Revisor havde ved revisionen af en væsentlig gældspost i en virksomheds årsregnskab 

modtaget kopi af et gældsbrev som dokumentation for et aftalt gældsforhold. Långiver havde 

dog ikke underskrevet gældsbrevet, og revisor havde ikke dokumenteret yderligere handlinger, 

med det formål at verificere, at der var indgået et gældsforhold mellem virksomheden og 

långivere. Det var desuden styrelsens vurdering, at revisor manglede revisionsbevis for 

fuldstændigheden af gælden, idet revisor bl.a. ikke havde modtaget dokumentation for de 
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betalings- og misligholdelsesvilkår, der var aftalt mellem parterne. Styrelsen anså dette for at 

være en overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 1, jf. RS 500, stk. 2. Forholdet blev tillige med 

andre forhold i sagen indbragt for Revisornævnet.  

 

Revisor havde under en revision af et årsregnskab ikke konstateret, at en større post 

børsnoterede aktier ikke var indregnet i årsregnskabet. Det fremgik af revisors dokumentation 

for virksomhedens gældsposter, at de pågældende aktier var stillet til sikkerhed for førnævnte 

ej underskrevne gældsbrev. Revisor oplyste, at de pågældende aktier ikke fremgik af 

årsopgørelser fra virksomhedens bankforbindelser. Det var styrelsens vurdering, at revisor med 

baggrund i den indhentede dokumentation i form af gældsbrevet skulle have identificeret 

tilstedeværelsen og den manglende indregning af aktierne i virksomhedens årsregnskab. 

Styrelsen anså dette for at være en overtrædelse af god revisorskik, jf. revisorlovens § 16, stk. 

1, jf. RS 500, stk. 2. Forholdet blev tillige med andre forhold i sagen indbragt for 

Revisornævnet.  

 

En virksomhed havde i løbet af et regnskabsår udgiftsført et beløb vedrørende et 

administrationsgebyr på t.kr. 400. I forbindelse med revisionen af årsregnskabet havde revisor 

fastsat et væsentlighedsniveau på t.kr. 150. Revisor havde ikke indhentet underliggende 

dokumentation for administrationsgebyrets rigtighed herunder aftalegrundlaget mellem 

virksomheden og administratoren. Det var styrelsens vurdering, at revisor ikke havde opnået et 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for virksomhedens administrationsomkostninger jf. 

revisorlovens § 16, stk. 1, jf. RS 500, afsnit 2. Forholdet blev tillige med andre forhold i sagen 

indbragt for Revisornævnet.  

 

Revisor havde underskrevet revisionspåtegningen den 26. maj 2009, mens klient- og 

opgaveaccept samt planlægningsnotatet først var godkendt af revisor den 1. juni 2009. Ligesom 

det konkluderende notat først blev godkendt 9. juni 2009. Styrelsen anså dette for at være en 

overtrædelse af god revisorskik, jf. revisorlovens § 16, stk. 1, jf. RS 700, afsnit 52. Forholdet 

blev tillige med andre forhold i sagen indbragt for Revisornævnet.  

 

En virksomhed havde på statusdagen lånt et større antal aktier i en børsnoteret virksomhed. 

Aktierne var indregnet i virksomhedens årsregnskab, som om virksomheden ejede dem. Det 

fremgik imidlertid af låneaftalen, at virksomheden havde ret og pligt til at købe aktier, såfremt 

nogle specifikke betingelser blev opfyldt. Ca. 5 måneder efter statusdagen købte virksomheden 

aktierne. Det fremgik ikke af revisionsdokumentation, hvilke handlinger revisor havde udført 
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med henblik på at vurdere om den regnskabsmæssige indregning af aktierne var i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Styrelsen anså dette for at være en overtrædelse af 

revisorlovens § 16, stk. 1, jf. RS 500, stk. 2. Forholdet blev tillige med andre forhold i sagen 

indbragt for Revisornævnet.  

 

Revisor havde i forbindelse med revisionen af et tilgodehavende i et årsregnskab modtaget en 

kopi af et gældsbrev. Ifølge gældsbrevet var virksomheden dog låntager i låneforholdet, 

hvorfor der var tale om en gæld for virksomheden og ikke et tilgodehavende. Det var styrelsens 

vurdering, at revisor skulle have identificeret dette og have undersøgt forholdet yderligere. Da 

revisor ikke havde dokumenteret dette, anså styrelsen det for en overtrædelse af revisorlovens § 

16, stk. 1, jf. RS 500, afsnit 2. Forholdet blev tillige med andre forhold i sagen indbragt for 

Revisornævnet.  

 

I en sag havde en revisor dateret revisionspåtegningen den 5. juli 2010 og samme dato havde 

ledelsen dateret ledelsespåtegningen i et årsregnskab. Det fremgik dog af revisors e-mails til 

virksomheden, at ledelsespåtegningen tidligst kunne være dateret den 13. juli 2010, idet en 

person fra virksomhedens ledelse på denne dato ville komme forbi revisors kontor og 

underskrive ledelsespåtegningen i årsregnskabet. Det var på den baggrund, styrelsens 

vurdering, at revisor havde underskrevet revisionspåtegningen før ledelsen havde underskrevet 

ledelsespåtegningen. Styrelsen anså dette for at være en overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 

1, jf. RS 700, afsnit 52. Forholdet blev tillige med andre forhold i sagen indbragt for 

Revisornævnet.  

 

En virksomhed havde i et årsregnskab indregnet et tilgodehavende på 8,5 mio. kr. 

Tilgodehavendet bestod oprindeligt af et udlån til en anden dansk virksomhed (låntager). 

Tilgodehavendet var sikret ved en selvskyldnerkaution fra låntagers ledelse. I løbet af 

regnskabsåret blev gældsforholdet ændret, så virksomheden i stedet fik transport i et 

tilgodehavende, som den danske låntager havde hos et udenlandsk selskab. Revisor havde 

modtaget kopi af gældsbrevet og regnskab fra det udenlandske selskab. Regnskabet fra det 

udenlandske selskab var dog ikke underskrevet af dennes ledelse eller eventuelle revisor. Da 

revisor ikke havde dokumenteret yderligere handlinger rettet mod værdiansættelsen af 

tilgodehavendet, anså styrelsen det for at være en overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 1, jf. 

RS 500, afsnit 2. Forholdet blev tillige med andre forhold i sagen indbragt for Revisornævnet.  
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En børsnoteret virksomhed havde indregnet et udskudt skatteaktiv i koncernregnskabet. 

Virksomhedens ledelse havde i noterne til koncernregnskabet beskrevet, at der var betydelig 

usikkerhed vedrørende værdiansættelsen af det udskudte skatteaktiv, der hovedsageligt bestod 

af fremførbare skattemæssige underskud. Ledelsen havde en forventning om, at det udskudte 

skatteaktiv kunne udnyttes inden for en femårig periode. Revisorerne havde i deres påtegning 

afgivet supplerende oplysninger herom og henvist til ledelsens omtale af det udskudte 

skatteaktiv. Revisorerne havde blandt andet indhentet en kopi af virksomhedens resultatbudget 

for den kommende femårsperiode. Virksomheden der i de sidste 10 år alene havde haft et 

mindre overskud i 2 af årene, havde budgetteret med overskud på 50 mio. kr. for de næste fem 

år. Ifølge regnskabsbestemmelserne (IAS 12) kan et udskudt skatteaktiv der baseres på 

skattemæssige underskud alene indregnes i det omfang, at der foreligger overbevisende 

dokumentation for, at virksomheden kan generere tilstrækkelig skattepligtig indkomst, således 

underskuddene kan udnyttes. Revisorerne havde søgt assistance i regnskabsfaglig afdeling og 

dokumenteret dette. Det var styrelsens vurdering, at der er tale om et regnskabsmæssigt skøn 

med betydelig risici, der medfører, at ISA 540, afsnit 15 og 16 finder anvendelse. Efter en 

samlet vurdering af den modtagne revisionsdokumentation, var det styrelsens vurdering, at 

revisorerne ikke havde forholdt sig tilstrækkeligt kritisk til blandt andet de anvendte 

budgetforudsætninger. Det var på den baggrund styrelsens vurdering, at revisorerne havde 

overtrådt revisorlovens § 16, stk. 1., jf. ISA 500, afsnit 6 og ISA 540, afsnit 16, 17 og 23. 

Forholdet blev tillige med andre forhold i sagen indbragt for Revisornævnet.  

 

I et årsregnskab for et børsnoteret selskab havde ledelsen nedskrevet kapitalandele i tilknyttede 

virksomheder, dog var nedskrivningen ikke underbygget med specifikke beregninger af 

genindvindingsværdien. Revisorerne havde ikke dokumenteret forholdet i deres arbejdspapirer. 

Revisorerne anførte efter styrelsens henvendelse, at de ikke var uenige i ledelsens skøn og 

havde taget ledelsens skøn til efterretning. Idet der var tale om en væsentlig post i 

årsregnskabet, var det styrelsens vurdering, at revisorerne havde overtrådt revisorlovens § 16, 

stk. 1, jf. ISA 500, afsnit 6, og ISA 200, afsnit 15. Forholdet blev tillige med andre forhold i 

sagen indbragt for Revisornævnet.  

 

Ledelsen i et selskab havde vedtaget en kapitalnedsættelse. Kapitalnedsættelsen blev dog aldrig 

anmeldt til styrelsen, hvorfor den ikke var gyldig, jf. selskabslovens § 191. Kapitalnedsættelsen 

blev efterfølgende indarbejdet i årsregnskabet for virksomheden. Revisorerne der var nyvalgte 

havde ikke modtaget ekstern bekræftelse på, at kapitalnedsættelsen var anmeldt til styrelsen. 

Det var på den baggrund styrelsens vurdering, at revisor ikke havde opnået tilstrækkelig 
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revisionsbevis vedrørende selskabets nominelle kapital. Styrelsen anså dette for at være en 

overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 1, jf. ISA 500, afsnit 6. Overtrædelsen blev påtalt.  

 

En revisor havde udarbejdet en vurderingsberetning i forbindelse med stiftelsen af et selskab. 

De indskudte aktiver bestod af en optionsaftale. Det fremgik af optionsaftalen, at den var 

udstedt til en anden optionshaver end stifteren. Revisor havde ikke opnået dokumentation for 

ejendomsretten og tilstedeværelsen af de indskudte aktiver (optionsaftalen). Dette anså 

styrelsens for at være en overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 1, jf. ISAE 3000, afsnit 33 og 

42. Overtrædelsen blev indbragt for Revisornævnet.  

 

En revisor havde udarbejdet vurderingsberetninger vedrørende stiftelse af to selskaber. Eneste 

aktiv i de to selskaber var en fordring på stifteren. I henhold til selskabslovens § 35, stk. 2, kan 

fordringer på stifteren ikke indskydes i forbindelse med stiftelse af selskaber. Det var styrelsens 

vurdering, at revisor ikke måtte påtage sig opgaven, idet stiftelsen af selskaberne var i strid 

med selskabsloven. Revisor skulle derfor i opgaveacceptfasen have afstået fra opgaven, jf. ISA 

300, afsnit 8. Styrelsen anså dette for at være en overtrædelse af god revisorskik, jf. 

revisorlovens § 16, stk. 1. Overtrædelsen blev indbragt for Revisornævnet.  

 

En revisor havde ved stiftelsen af et selskab erklæret, at stiftelsesbeløbet var indbetalt på en 

bankkonto i selskabets navn. Beløbet var rent faktisk indbetalt på en bankkonto i stifterens 

navn. Selskabet var derfor reelt stiftet på baggrund af en fordring på stifteren, hvilket er i strid 

med selskabslovens § 35, stk. 2. Styrelsen anså dette for at være en overtrædelse af god 

revisorskik, jf. revisorlovens § 16, stk. 1. Overtrædelsen blev indbragt for Revisornævnet.  

 

Revisor havde i planlægningsfasen identificeret svagheder i virksomhedens interne kontroller, 

og derfor planlagt at gennemføre revisionen efter en substansbaseret revisionsstrategi. Revisor 

havde imidlertid ikke efter styrelsens opfattelse dokumenteret, at denne revisionsstrategi var 

blevet anvendt på revisionen af likvide beholdninger og moms/afgiftsområdet. De af styrelsen 

modtagne arbejdspapirer indeholdte således ikke en tilstrækkelig beskrivelse af de planlagte 

revisionshandlinger. Styrelsen anså dette for at være en overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 

1, jf. RS 330, afsnit 7. Forholdet blev tillige med andre forhold i sagen indbragt for 

Revisornævnet.  

 

Revisor havde i planlægningsfasen baseret de planlagte handlinger på området for likvide 

beholdninger på, at alle virksomhedens bankkonti indgik i en cash-pool og blev afstemt af et 
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koncernselskab. Revisor opdager under revisionen, at to væsentlige bankkonti ikke var 

indeholdt i koncernens cash-pool. Revisor rekvirerede bankkontoudtog fra selskabet, og ikke 

direkte fra selskabets bankforbindelse. Det var styrelsens opfattelse, at det forhold, at selskabet 

havde oprettet nye bankkonti, som ikke indgik i koncernens cash-pool, skulle medføre, at 

revisor revurderede de planlagte revisionshandlinger for de likvide beholdninger. Revisor 

havde ikke dokumenteret at have ændret/udvidet revisionen, idet en væsentlig forudsætning for 

revisionsplanlægningen var ændret. Styrelsen anså dette for at være en overtrædelse af 

revisorlovens § 16, stk. 1, jf. RS 330, afsnit 66 og RS 315, afsnit 119. Forholdet blev tillige 

med andre forhold i sagen indbragt for Revisornævnet.  

 

Revisor opdager under sin revision, at et selskab, der havde aktiviteter i flere lande, formentlig 

ikke var korrekt momsregistreret. Revisor havde ikke opnået dokumentation for, at forholdet 

ikke var en overtrædelse af moms- og afgiftslovgivningen. Det var styrelsens opfattelse, at 

revisionsdokumentation skulle indeholde en konklusion herom, samt en omtale af hvorvidt det 

konstaterede forhold skulle give anledning til supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, 

jf. RS 250, afsnit 26, og erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 1. Styrelsen anså dette for 

at være en overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 1, jf. RS 250, afsnit 26. Forholdet blev 

tillige med andre forhold i sagen indbragt for Revisornævnet.  

 

De opgaveansvarlige revisorer havde ikke dokumenteret, at de havde gennemgået 

arbejdspapirer og notater for væsentlige og risikofyldte revisionsområder. Revisorerne havde 

heller ikke sikret sig, at samlingen af det endelige revisionsarkiv var foretaget rettidigt efter 

dateringen af revisionspåtegningen. Det blev konstateret, at en medarbejder havde foretaget 

review af arbejdspapirer op til 83 dage efter, revisionspåtegningen blev afgivet. Styrelsen anså 

dette for at være en overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 1, jf. ISA 220, afsnit 26, og ISA 

230, afsnit 25. Forholdet blev tillige med andre forhold i sagen indbragt for Revisornævnet.  

Overtrædelse af andre forhold 

Nyvalgte revisorer havde i tre tilfælde ikke kontaktet den fratrædende revisor. Styrelsen anså 

dette for en overtrædelse af revisorlovens § 18, stk. 2. I to af tilfældene blev forholdet tillige 

med andre forhold i sagerne indbragt for Revisornævnet. I det tredje tilfælde påtalte styrelsen 

overtrædelsen.  

 

En revisor havde afgivet en assistanceerklæring på et årsregnskab for et selskab, hvor revisor 

selv sad i ledelsen. Revisor havde ikke i erklæringen oplyst, at han ikke var uafhængig. 
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Styrelsen anså dette for en overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 3. Forholdet blev tillige med 

andre forhold i sagen indbragt for Revisornævnet.  

 

Udfald af undersøgelser afgjort i 2014 

Tabel 4 viser udfaldet af de afgjorte undersøgelser i 2014. 

Tabel 4. Afgjorte undersøgelser iværksat i 2014. 
 2014 2013 

Statsautoriserede 
revisorer  

Registrerede 
revisorer  

Total Total 

Påtale 3 0  3 2 
Påbud 0  2 2 1  
Indbragt for Revisornævnet 6 4 10 9 
I alt 9 6 15 12  

 

Erhvervsstyrelsen har endvidere hjemmel til at offentliggøre resultatet af en undersøgelse, jf. 

revisorlovens § 41. Der blev perioden fra den 1. januar til den 31. december 2014 ikke 

offentliggjort resultatet af nogen undersøgelser. Det er styrelsens praksis – ud fra en konkret 

vurdering - kun at offentliggøre principielle afgørelser.  

Perioden fra 1. januar til 31. juli 2015 
Styrelsen har i perioden afgjort 4 sager, hvoraf alle blev indbragt for Revisornævnet. 

 

I samme periode har styrelsen modtaget 7 kendelser fra Revisornævnet. De indbragte revisorer 

blev idømt bøder for i alt t.kr. 555. 

2.1.2 Revisornævnets afgørelser i de indbragte sager 

I tabel 5 er vist status på de af styrelsen indbragte sager for Revisornævnet. 

 

Tabel 5. Status over de af styrelsen indbragte sager for Revisornævnet pr. 31. december 2014 
 2009-2012 2013 2014 I alt 

Antal indbragte sager 45 9 10 64 

Revisor idømt bøde 38 7 2 47 

Revisor idømt advarsel - - - - 

Revisor frifundet 4 1 - 5 

Revisornævnet har afvist klagen 2 - - 2 

Endnu verserende sager 1 1 8 10 

 

Revisornævnet har i 2014 færdigbehandlet 10 af de af styrelsen indbragte sager. Revisornævnet 

har i de i 2014 færdigbehandlede sager idømt de indklagede revisorer bøder for i alt t.kr. 1.150. 

Styrelsen fik medhold i 9 af de færdigbehandlede sagerne. 
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Den sag styrelsen ikke fik medhold i vedrørte en revisor, som var indbragt for at have foretaget 

krydsende revision sammen med en anden revisor, der også var indbragt for Revisornævnet. 

Revisorerne havde afgivet erklæringer på hinandens årsrapporter for 2010, men da den 

frikendte revisor havde afgivet sin erklæring i juli 2011, og derefter fratrådte som revisor i 

september 2011, mens den anden revisor havde afgivet sin erklæring i november 2011, 

frifandtes den revisor, som først havde afgivet sin erklæring. Den anden revisor blev ikke dømt 

for krydsende revision, men for anden overtrædelse af uafhængighedsbestemmelserne.  

 

Pr. 31. december 2014 har styrelsen fået medhold i 87 % af de færdigbehandlede sager. 

2.1.3 Obligatorisk efteruddannelse 

Styrelsen har i 2014 også haft fokus på, om revisorerne har overholdt bestemmelserne omkring 

den obligatoriske efteruddannelse. Med revisorloven af 2008 blev der indsat bestemmelser 

omkring obligatorisk efteruddannelse for revisorer. De nærmere regler herfor er fastsat i 

bekendtgørelse nr. 1406 af 11. december 2013 om obligatorisk efteruddannelse af godkendte 

revisorer. Endvidere har styrelsen udgivet en vejledning herom5.  

 

I henhold til bekendtgørelsen skal revisorerne som minimum have 120 timers efteruddannelse i 

en efteruddannelsesperiode. Efteruddannelsesperioderne er faste treårsperioder. Den første 

periode løb fra 1. januar 2009 til 31. december 2011. Det påhviler de enkelte revisorer at 

dokumentere deres efteruddannelse og registrere efteruddannelsestimerne i Revireg senest den 

1. april efter udløbet af treårsperioden.  

 

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder, herunder 

ansvarlig for tilsynet med revisorernes efteruddannelse, jf. revisorlovens § 32, stk. 2, nr. 1. 

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med efteruddannelsen for de revisorer, der ikke er tilknyttet en 

revisionsvirksomhed i Revireg, jf. § 21, i bekendtgørelsen. Revisortilsynet fører kontrol med 

efteruddannelsen af de revisorer, der er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed i Revireg, 

jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens § 20.  

 

Revisortilsynet kontrollerer dokumentationen for den indberettede efteruddannelse i forbindelse 

med den ordinære kvalitetskontrol. Finder kvalitetskontrollanterne, at dokumentationen ikke er 

tilstrækkelig oversendes sagen til styrelsen. Idet styrelsen er ansvarlig for tilsynet med 

                                            
5
 Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer 

(Efteruddannelsesvejledning) 
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efteruddannelsen, jf. revisorlovens § 32, kan styrelsen også iværksætte sager af egen drift 

overfor revisorer, der er tilknyttet en revisionsvirksomhed.  

 

Styrelsens kontrol af efteruddannelsesperioden for 2009-2011 har fokuseret på de revisorer, der 

slet ikke har indberettet efteruddannelsestimer, samt de revisorer der har indberettet mindre end 

120 timers efteruddannelse. Styrelsen har stikprøvevist indhentet dokumentation for 

efteruddannelsestimerne og efterprøvet om dokumentationen lever op til kravene i 

revisorlovgivningen, om at være på masterniveau og inden for revisors fagområder. 

 

Styrelsen offentliggjorde den 30. september 2014 en vejledning baseret på styrelsens kontrol af 

revisorernes efteruddannelse for perioden 2009-2011, som bl.a. beskriver hvilke former for 

efteruddannelse der efter styrelsens opfattelse lever op til revisorlovens krav, hvortil der 

henvises. 

 

Tabel 6. Status over de af styrelsen iværksatte efteruddannelsessager pr. 31. december 2014 

 Tilknyttet 

revisionsvirksomhed 

Ikke tilknyttet 

revisionsvirksomhed 

I alt 

Godkendelse af efteruddannelse 107 26 133 

Fratagelse af godkendelse 11 48 59 

Revisor har efterfølgende deponeret sin 

godkendelse 

20 115 135 

Sagen er lukket af andre grunde 2 9 11 

Påtaler/påbud 32 25 57 

Ikke afsluttede sager 6 0 6 

I alt 178 223 401 

2.2 Internationalt samarbejde 

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for samarbejde og udveksling af oplysninger med 

tilsynsmyndigheder i andre lande.  

 

2.2.1 EU/EØS-samarbejdet  

Med EU’s 8. direktiv om lovpligtig revision, der ligger til grund for revisorloven, er der 

etableret et formelt, forpligtende samarbejde mellem de offentlige tilsynsmyndigheder på 

revisionsområdet i alle EU- og EØS-lande. De offentlige revisortilsyn skal kunne foretage 

undersøgelser, udveksle oplysninger m.v. EU-/EØS-landenes tilsynsmyndigheder på 

revisorområdet er i den forbindelse forpligtet til at udveksle oplysninger eller iværksætte en 
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undersøgelse, hvis de anmodes herom af en tilsvarende myndighed i et andet EU-/EØS-land. 

Endvidere skal tilsynet kunne samarbejde med tredjelande (se følgende afsnit).  

 

Erhvervsstyrelsen har ikke modtaget henvendelser fra andre EU-/EØS-lande i 2014.  

 

2.2.2 Samarbejde med tredjelande  

Erhvervsstyrelsen og PCAOB (det amerikanske revisortilsyn) underskrev den 17. december 

2013 en samarbejdsaftale og aftale om overførelse af personoplysninger. Aftalen er anmeldt til 

Datatilsynet, der i juli 2014 afgav en udtalelse uden bemærkninger. Anmeldelsen er 

offentliggjort i fortegnelsen på Datatilsynets hjemmeside og aftalen med PCAOB er 

offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.  

Aftalen betyder, at Erhvervsstyrelsen og PCAOB kan samarbejde om tilsynet med 

revisionsvirksomheder, der er underlagt begge myndigheders tilsyn. 

 

2.2.3 Arbejde i internationale organer  

Erhvervsstyrelsen har i 2014 deltaget i to internationale fora: European Group of Auditors’ 

Oversight Bodies (EGAOB), der er en ekspertgruppe nedsat af EU-Kommissionen og 

International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), der er en organisation for 

uafhængige revisortilsynsmyndigheder fra hele verden.  

 

Endvidere deltager Erhvervsstyrelsen i European Audit Inspection Group (EAIG), der er et 

samarbejde imellem en række europæiske tilsynsmyndigheder. EAIG har særligt fokus på den 

lovpligtige kvalitetskontrol. 

 

European Group of Auditors’ Oversight Bodies (EGAOB)  

EU-Kommissionen nedsatte i december 2005 EGAOB, der består af repræsentanter for 

landenes revisortilsynsmyndigheder. Ekspertgruppen rådgiver Kommissionen, men træffer ikke 

formelle beslutninger. EGAOBs væsentligste opgaver er:  

1) at lette samarbejdet og medvirke til erfaringsudveksling mellem tilsynsmyndighederne  

2) at bidrage teknisk ved vurdering af samarbejde med 3. landes tilsynsmyndigheder  

3) at bidrage teknisk til undersøgelse af ISAerne (de internationale revisionsstandarder) 

med henblik på anvendelse i EU.  
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Der har i 2014 været afholdt fire møder i EGAOB-regi, hvor der fortsat har været særlig fokus 

på samarbejde med tredjelande, herunder forhandlinger og samarbejdet med PCAOB og 

ækvivalensvurderinger efter artikel 46 i 8. direktiv, 

Læs mere om EGAOB via dette link 

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/egaob/index_en.htm 

 

 

European Audit Inspection Group (EAIG)    

De nationale tilsynsmyndigheder i EU/EØS har oprettet selvstændig gruppe kaldet European 

Audit Inspection Group (EAIG). Gruppen blev oprettet i 2011. I EAIG kan myndighederne, 

med respekt for gældende tavshedspligtsregler, drøfte resultater og observationer fra de 

nationale myndigheders tilsyn med revisionsvirksomheder og revisorer.  Erhvervsstyrelsen 

deltager i møderne.  

 

EAIG har afholdt tre møder i 2014, hvoraf Erhvervsstyrelsen har været vært for et af disse 

møder. I 2014 har EAIG afholdt møder med 2 af BIG 4 revisionsvirksomhederne (E&Y og 

KPMG), om resultaterne af det offentlige tilsyn i Europa i forhold til det pågældende netværk af 

revisionsvirksomheder. Derudover har gruppen afholdt møder med IAASB og IESBA 

vedrørende observationer i forbindelse med det offentlige tilsyn.  

 

I 2014 har EAIG udviklet et fælles europæisk arbejdsprogram for gennemgang af 

kvalitetsstyringssystemet i PIE revisionsvirksomheder, for at opnå en mere ensartet 

kvalitetskontrol indenfor de europæiske lande, herunder mulighed for at foretage bedre 

sammenligninger af udviklingen i revisionskvalitet i de større revisionsvirksomheder.  

 

På hjemmesiden http://www.eaigweb.org/ kan der læses mere om EAIG, herunder projekter og 

publikationer.  

 

International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)  

Erhvervsstyrelsen er som offentligt tilsyn medlem af IFIAR. IFIAR er de uafhængige 

revisortilsynsmyndigheders globale organisation og er et ikke-forpligtende samarbejde mellem 

myndighederne fra 51 lande.  

 

IFIAR afholdt det seneste årlige plenar-møde i april 2014. Aktuelle emner tages op og 

diskuteres, bl.a. sammen med de 6 største globale revisionsnetværk og repræsentanter for 
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regnskabsbrugerne herunder fra Verdensbanken, IOSCO, EU-kommisionen m.v. 

Erhvervsstyrelsen deltog i plenarmødet. Der er fokus på den internationale udvikling og på 

resultaterne fra de udførte kvalitetskontroller. Resultaterne af de udførte kvalitetskontroller 

sammenfattes i en årlig rapport ”IFIAR Survey”, der offentliggøres på IFIAR´s hjemmeside 

https://www.ifiar.org/Home.aspx. Surveyet og andre rapporter er tilgængelige på denne 

hjemmeside. 

 

Derudover afholder IFIAR hvert år en Inspection Workshop, hvor uafhængige 

kvalitetskontrollanter og andre medarbejdere fra tilsynsmyndighederne deltager og udveksler 

faglig viden, samt konkret erfaring fra kvalitetskontroller og fra tilsynsarbejdet generelt. 

Workshoppen bruges til fortsat forbedring af tilsynsarbejdet hos de enkelte myndigheder. 

Erhvervsstyrelsen deltog i årets workshop, der fandt sted i marts 2014.  

 

 


