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

revisionsvirksomheder for 2013. Styrelsen har i 2013 afgjort 12 sager, og i ni af disse besluttet 

at indbringe revisor for Revisornævnet. 

 

Ligesom i de tidligere år har en stor del af sagerne vedrørt overtrædelser af revisorlovens 

uafhængighedsbestemmelser. Styrelsen ser med stor alvor på disse sager, da overtrædelser af 

uafhængighedsbestemmelserne er ødelæggende for revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Styrelsen vil derfor også i de kommende år have fokus på revisors 

uafhængighed. Det samme gælder grundlæggende krav til dokumentation for revisionens 

gennemførelse, som også har været mangelfuld i en række af sagerne. 

 

I de senere år er flere banker gået konkurs, selvom revisionspåtegningerne på deres seneste 

regnskaber har været uden forbehold eller supplerende oplysninger. Det var også tilfældet med 

Tønder Bank, som indgav konkursbegæring i november 2012. Styrelsen iværksatte en 

undersøgelse af bl.a. revisionen af bankens årsrapport for 2011. Undersøgelsen blev afsluttet i 

2013 og resulterede i, at bankens revisor blev indbragt for Revisornævnet.  

 

Tønder Bank-sagen og den række af tidligere sager, hvor der også er blevet stillet spørgsmål til 

revisors arbejde, førte til, at Folketinget vedtog at stramme kravene til finansielle revisorer. Fra 

2014 skal revisorer, der reviderer pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber 

eller tværgående pensionskasser været certificeret af Finanstilsynet, ligesom de skal deltage i 

yderligere efteruddannelse inden for finansiel revision. 

 

Styrelsen påbegyndte i 2013 en kontrol af, om revisorerne har overholdt kravene til 

efteruddannelse. Disse lovkrav blev indført i 2008 og var gældende fra 1. januar 2009. Den 

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

efteruddannelse. 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. Efter styrelsens opfattelse er 

det et stort antal af revisorerne, der ikke har registreret deres efteruddannelse i Revireg inden 

for tidsfristen, og som har vanskeligt ved at dokumentere deres efteruddannelse. Efter 

styrelsens henvendelse har således 107 revisorer valgt at deponere deres godkendelse.  
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Styrelsen finder det betænkeligt, at styrelsens henvendelse får så mange revisorer til at 

deponere deres godkendelser. Disse revisorer kan dog ikke få deres godkendelse genudleveret 

blot ved en henvendelse til styrelsen, men skal bestå en særlig prøve, som de først kan tage, når 

de har været uden godkendelse i minimum 3 år. 

 

Styrelsen vil senere på året offentliggøre et notat om resultatet af styrelsens kontrol af den 

første efteruddannelsesperiode, der løb fra 1. januar 2009 til 31. december 2011. Styrelsen vil 

fortsat have fokus på revisors efteruddannelse og vil i 2015 påbegynde kontrollen af den 

efteruddannelsesperiode, der afsluttes den 31. december 2014. Kontrollen af den nye 

efteruddannelsesperiode vil blive udvidet, således der også tages stikprøver blandt de revisorer, 

der har registreret 120 timer eller mere. 

 

Erhvervsstyrelsen, september 2014 

 

Victor Kjær 

Vicedirektør 
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Resumé 
Denne redegørelse omhandler Erhvervsstyrelsens aktiviteter inden for det offentlige tilsyn med 

revisorer i 2013.  

 

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 2013. Det drejer sig om 3 sager for 2013, 7 sager, der blev iværksat i 

2012 og 2 sager, der blev iværksat i 2011. Styrelsen har således afgjort 12 sager i 2013. Sager 

som styrelsen har rejst i 2013, men som ikke er afgjort i 2013, 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. I lighed med tidligere år har styrelsen også i 2013 

konstateret flere overtrædelser af uafhængighedsbestemmelserne. 9 af de afgjorte sager 

resulterede i, at enten revisor eller revisionsvirksomheden blev indbragt for Revisornævnet, 

mens 3 førte til, at revisor eller revisionsvirksomheden fik en påtale og eventuelt påbud om at 

stoppe overtrædelsen.  

 

Revisornævnet har i 2013 afgjort 25 af de af styrelsen indbragte undersøgelsessager. 

Revisornævnet har givet styrelsen medhold i 22 af sagerne og har givet de indklagede revisorer 

bøder for i alt t.kr. 2.750. 

 

I 2013 har styrelsen også påbegyndt kontrollen af om revisorerne har overholdt 

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

december 2011). Styrelsen havde pr. 31. december 2013 iværksat 256 sager, heraf var 135 

afgjort pr. 31. december 2013. I disse sager har 107 revisorer valgt at deponere deres 
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godkendelse, 8 har fået påbud om at tage den manglende efteruddannelse, 19 sager er lukket af 

andre grunde, mens styrelsen i 1 sag godkendte den afholdte efteruddannelse. De resterende 

sager er ikke afgjort pr. 31. december 2013. 

 

Endvidere redegøres for 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 femte redegørelse.  Redegørelsen dækker perioden fra den 1. 

januar til den 31. december 2013.  

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 

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

Revisornævnet 

    - Disciplinære sanktioner 
Revisortilsynet 

- Kvalitetskontrol 
Revisorkommissionen 
- Eksamen 
- Rådgiver for 
Erhvervsstyrelsen 



 7

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

hjemmeside www.revisornævnet.dk  

 

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. 

 

Som led i det offentlige tilsyn varetager Erhvervsstyrelsen samarbejdet med udenlandske 

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

                                            
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 
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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). 

 

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). 

 

                                            
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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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. 

 

2. Det offentlige tilsyns virksomhed i 2013 

2.1 Undersøgelser 

 

Styrelsen iværksætter mange forskelligt artede 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 
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afslutte sagen indenfor 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 2013 afgjorte sager 

 
Styrelsen har i 2013 afgjort 12 sager, der førte til sanktioner overfor de undersøgte revisorer. 

Herudover har styrelsen henlagt 2 sager. 3 af sager blev iværksat i 2013. Herudover er der i 

2013 afgjort 7 sager, der blev iværksat i 2012 og 2 sager, der blev iværksat i 2011. I 2012 

afgjorde styrelsen 20 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. 

 

Tabel 1. Undersøgelser fordelt på undersøgelsestype. 
 2013 2012 

Statsautoriserede 
revisorer  

Registrerede 
revisorer  

Total Total 

Afgørelse truffet på det foreliggende grundlag 1 5 6 3 
Anmodet om redegørelse 2 1 3 14 
Anmodet om arbejdspapirer 2 0 2 3 
Foretaget besøg hos revisionsvirksomheden 1 0 1 0 
I alt 6 6 12 20 

 

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. 
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Undersøgte overtrædelser 
Der har i de 12 sager som er afgjort været tale om en række forskellige typer overtrædelser af 

revisorlovgivningen. I alt har styrelsen i de 12 sager konstateret 24 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 
 2013 2012 

Statsautoriserede 

revisorer  

Registrerede 

revisorer 

Total  Total  

Erklæringsbekendtgørelsen 1 0 1 10 
Uafhængighedsreglerne 3 4 7 6 
Ejer- og ledelsesforhold 0 1 1 3 
Registreringsforhold 1 1 2 2 
God revisorskik 12 0 12 4 
Andre forhold 1 0 1 1 
I alt 18 6 24 26 

 

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 2013. 

 

Tabel 3. Udfald af undersøgelser afgjort i 2013 fordelt på type af overtrædelse 
 2013 

Revisornævn Påtale/påbud 
Erklæringsbekendtgørelsen 1 0 
Uafhængighedsbekendtgørelsen 6 1 
Ejer- og ledelsesforhold 0 1 
Registreringsforhold 2 0 
God revisorskik 9 3 
Andre forhold 1 0 
I alt 19 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 
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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. 

 

Idet styrelsen i 2013 offentliggjorde resultatet af styrelsens undersøgelse af revisionen af 

årsrapporten for 2011 for Tønder Bank A/S er der nedenfor nævnt, hvor det beskrevne forhold 

vedrører revisionen af Tønder Bank, mens de øvrige forhold er anonymiserede. Der henvises i 

øvrigt til afsnittet ”Udfald af undersøgelser afgjort i 2013” på side 17.  

Erklæringsbekendtgørelsen 

En revisor har i forbindelse med påtegningen af et prospekt i afsnittet ”De udførte 

undersøgelser” anført, at revisors foretagne undersøgelser var udført i overensstemmelse med 

ISAE 34005. Revisor havde imidlertid ikke taget stilling til de forudsætninger, der lå til grund 

for de fremadrettede finansielle oplysninger i prospektet. Idet ISAE 3400 kræver, at revisor 

vurderer og udtaler sig om de anvendte forudsætninger, vurderede styrelsen, at dette var en 

overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsens § 14, stk. 2. Overtrædelse er tillige med andre 

forhold i den pågældende sag indbragt for Revisornævnet. (Tønder Bank) 

Uafhængighedsregler 

En revisor sad i bestyrelsen for en erhvervsdrivende fond, som ejede 100 % af aktierne i et 

aktieselskab. Revisor havde afgivet en revisionspåtegning på årsrapporten for aktieselskabet. 

Det var styrelsens vurdering, at revisor qua sin bestyrelsespost i moderfonden havde en ikke 

ubetydelig indflydelse på de økonomiske og ledelsesmæssige beslutninger i aktieselskabet. 

Dette forhold anså styrelsen for at være en overtrædelse af uafhængighedsbekendtgørelsens § 

2, stk. 1, nr. 4. Overtrædelsen er indbragt for Revisornævnet.  

 

Revisor var ledelsesmedlem i en virksomhed. Denne virksomhed blev ejet 100 % af en 

modervirksomhed, hvis årsrapport revisor havde forsynet med en revisionspåtegning. Idet 

revisor har været bestyrelsesmedlem i en virksomhed, hvis aktivitet indgår i årsrapporten for en 

anden virksomhed, som revisor reviderer, anså styrelsen dette for at være en overtrædelse af 

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

Revisornævnet.  

 

To revisorer reviderede en årsrapport for en virksomhed, hvor et af ledelsesmedlemmerne var 

gift med hovedaktionæren i den revisionsvirksomhed, som de to revisorer var tilknyttet. 

                                            
5
 ISAE 3400 omhandler de principper revisorer skal følge når de undersøger fremadrettede finansielle 

oplysninger eksempelvis budgetter. 



 13

Ledelsesmedlemmet havde endvidere varetaget Marketing og PR funktioner i 

revisionsvirksomheden. Det var styrelsens vurdering, at revisionsvirksomhedens 

hovedaktionær skulle anses som en person, der kan påvirke resultatet af opgaven.  Det var 

styrelsens vurdering, at dette var en overtrædelse af uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, 

nr. 1. Overtrædelsen er indbragt for Revisornævnet.  

 

En revisor reviderede en årsrapport for en virksomhed, hvori han selv havde en ejerandel. 

Revisor havde i påtegningen under supplerende oplysninger anført, at han var opført i 

fortegnelsen over anpartshavere og således ikke opfylder habilitetsbetingelserne. Det var 

styrelsens vurdering, at revisor havde overtrådt uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 

3, idet revisor havde afgivet erklæringer med sikkerhed på årsrapporter for en virksomhed, 

hvori han selv besad en ejerandel. Overtrædelsen blev indbragt for Revisornævnet.  

 

To revisorer havde på kryds foretaget revision af årsrapporterne for hinandens virksomheder. 

Det var styrelsens vurdering, at begge revisorer havde overtrådt 

uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4. Begge revisorer blev indbragt for 

Revisornævnet. I statistikken er sagerne medtalt som to sager og to forhold.  

 

To revisorer havde afgivet en erklæring med sikkerhed på en overtagelsesbalance for en 

børsnoteret virksomhed. Forsiden på overtagelsesbalancen var forsynet med 

revisionsvirksomhedens logo, navn og adresse. I henhold til uafhængighedsbekendtgørelsens § 

5, stk. 1, må revisor ikke medvirke til at udarbejde materiale for en virksomhed omfattet af 

offentlighedens interesse, jf. revisorlovens § 21, stk. 3, såfremt han ligeledes erklærer sig om 

dette materiale. Revisorerne godtgjorde, at revisionsvirksomhedens logo, navn og adresse ved 

en fejl var blevet påført overtagelsesbalancen. Styrelsen fandt, at revisorerne havde overtrådt 

uafhængighedsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, jf. § 5, stk. 1. Overtrædelsen blev påtalt.  

Bestemmelser vedrørende ejer/ledelsesforhold 

Flertallet af ledelsesmedlemmerne i en revisionsvirksomhed bestod af ikke godkendte 

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

revisionsvirksomheden at bringe forholdet i overensstemmelse med revisorloven, ellers ville 

styrelsen slette revisionsvirksomheden i Revireg. Virksomheden lod sig slette i Revireg, idet 

den var ophørt med at drive revisionsvirksomhed.  

Registreringsforhold 
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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 

Revisor havde i et planlægningsnotat konkluderet, at den daglige ledelses regnskabsmæssige 

forståelse var begrænset, og at der derfor var en forøget risiko for, at fejl i bogføringen ikke 

blev opdaget rettidigt, hvilket udgjorde en revisionsrisiko. Revisor havde ikke i 

arbejdspapirerne dokumenteret, at denne risiko havde resulteret i, at revisor foretog yderligere 

revisionshandlinger. Revisor havde endvidere identificeret kundekontrakter, som en væsentlig 

regnskabspost, men det fremgik ikke af planlægningsnotatet, hvilke revisionshandlinger revisor 

ville udføre på området. Det var styrelsens vurdering, at ovenstående var en overtrædelse af 

revisorlovens § 16, stk. 1, om god revisorskik jf. dagældende RS 5456, afsnit 10. 

Overtrædelsen er tillige med andre forhold i den pågældende sag blevet indbragt for 

Revisornævnet.   

 

En virksomhed havde i forbindelse med en virksomhedsovertagelse indregnet værdien af 

forventede kundekontrakter i balancen i en regnskabspost benævnt som kundekontrakter. 

Revisor havde ingen dokumentation på, at denne regnskabsmæssige behandling skulle være i 

overensstemmelse med den relevante begrebsramme. Revisor kunne heller ikke fremvise 

dokumentation for revisionen af værdiansættelsen af de forventede kundekontrakter. Styrelsen 

anså dette for at være en overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 1, om god revisorskik jf. 

dagældende RS 5007, afsnit 2. Overtrædelsen er tillige med andre forhold i den pågældende sag 

blevet indbragt for Revisornævnet.  

 

I forbindelse med revisionen af en børsnoteret virksomhed havde revisorerne ikke sikret sig, at 

der blev foretaget en kvalitetssikringsgennemgang. Styrelsen anså det for at være en 

overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 1, om god revisorskik jf. dagældende RS 2208, afsnit 

                                            
6
 RS 545 omhandler de principper revisorerne skal følge under revisionen af målinger til dagsværdi og 

oplysninger om dagsværdi. 
7
 RS 500 omhandler de principper revisorerne skal følge ved indsamling af revisionsbevis 

8
 RS 220 omhandler de principper revisorerne skal følge i forbindelse med kvalitetsstyringen af den 

enkelte revisionsopgave 
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36. Overtrædelsen er tillige med andre forhold i den pågældende sag blevet indbragt for 

Revisornævnet.  

 

En virksomhed havde indregnet omkostninger ved filmproduktioner som igangværende 

arbejder under varebeholdninger. Det fremgik af revisors dokumentation, at ledelsen ikke 

havde truffet beslutning om igangsættelse af filmproduktionerne. Det fremgik ikke af 

dokumentationen, hvorfor de enkelte projekter ikke var igangsat på statustidspunktet, eller 

hvad ledelsen krævede af yderlige tiltag før produktionerne kunne igangsættes. Det fremgik 

heller ikke om revisor havde forholdt sig til, hvorvidt omkostningerne vedrørende de enkelte 

projekter kunne ”genbruges”, hvis projektet ikke blev igangsat. På den baggrund var det 

styrelsens vurdering, at revisor ikke har indsamlet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

vedrørende, at indregningen af ikke igangsatte filmprojekter som varebeholdninger var i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven, jf. revisorlovens § 16, stk. 1, jf. dagældende RS 

500, afsnit 2. Overtrædelsen blev påtalt.  

 

En virksomhed havde valgt først at indtægtsføre ”salgsfee” når virksomheden havde modtaget 

betalingen for de solgte rettigheder.  Det var styrelsens vurdering, at revisor i dette tilfælde 

ikke havde indsamlet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at den regnskabsmæssige 

behandling af ”salgsfee” var i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven, 

hvorfor revisor har overtrådt god revisorskik, jf. revisorlovens § 16, stk. 1, jf. dagældende RS 

500, afsnit 2. Overtrædelsen blev påtalt.  

 

En virksomhed, som målte kapitalandele i dattervirksomheder til indre værdi, havde valgt at 

indregne værdireguleringen på kapitalandelene direkte på egenkapitalen. Det var styrelsens 

vurdering, at revisor i dette tilfælde ikke havde indsamlet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

for, at den regnskabsmæssige behandling af kapitalandelene var i overensstemmelse med 

bestemmelserne i årsregnskabsloven, hvorfor revisor har overtrådt god revisorskik, jf. 

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

 

Et pengeinstitut havde i sin model til brug for værdiforringelsestest af engagementer lagt til 

grund, at sikkerhederne blev indløst i år 2, mens de selv samme sikkerheder også bidrog til at 

skabe tilbagebetalingsevne hos bankkunden i år 3 til 10. Pengeinstituttet havde ligeledes 

forudsat, at bankkundens tilbagebetalingsevne i visse tilfælde var stigende helt frem til år 8, 

selvom modellen forudsatte, at bankkundens aktiver blev realiseret i år 2. Det var styrelsens 

vurdering, at revisor ikke havde dokumenteret, at den valgte nedskrivningsmodel gav et 
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pålideligt skøn over pengeinstitutkundernes tilbagebetalingsevne. Vedrørende ikke 

værdiforringede engagementer havde revisor ikke dokumenteret sin stillingtagen hertil. Revisor 

havde endvidere ikke indhentet de senest tilgængelige regnskaber på flere af bankens store 

kunder. Samlet set var det styrelsens vurdering, at revisor ikke havde opnået tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis vedrørende værdiansættelsen af pengeinstituttets engagementer, jf. 

revisorlovens § 16, stk. 1, jf. ISA 2009, afsnit 15, ISA 50010, afsnit 6 og ISA 54011, afsnit 15, 

litra b. Overtrædelsen er tillige med andre forhold i den pågældende sag blevet indbragt for 

Revisornævnet. (Tønder Bank) 

 

En revisor havde ved revisionen af værdiansættelsen af ejendomme blandt andet modtaget en 

vurderingsrapport. Vurderingsrapporten indeholdte ingen oplysninger om den anvendte 

værdiansættelsesmodel, herunder hvorledes nettodriftsresultatet blev fastsat eller hvordan de 

enkelte afkastkrav blev fastlagt. Revisor havde også modtaget den af ledelsen udarbejdede 

afkastmodel, dog forelå der ikke dokumentation for, at revisor havde udført kontrol eller på 

anden måde verificeret de data, som indgik i modellen. Endelig havde revisor modtaget en 

markedsrapport fra en ekstern valuar. Markedsrapporten forholdt sig dog ikke til det konkrete 

område, hvor ejendommene var beliggende, og revisor havde ikke dokumenteret, hvorfor 

rapporten skulle være relevant for de konkrete ejendomme. Samlet set var det styrelsens 

vurdering, at revisor ikke havde opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for 

værdiansættelsen af ejendommene, jf. revisorlovens § 16, stk. 1, jf. ISA 200, afsnit 15, ISA 

500, afsnit 6 og ISA 540, afsnit 8, litra c. Overtrædelsen er tillige med andre forhold i den 

pågældende sag blevet indbragt for Revisornævnet. (Tønder Bank) 

 

Revisor for et pengeinstitut havde ikke i forbindelse med going concern vurderingen inddraget 

forhold omkring skærpede nedskrivningsregler for det kommende regnskabsår. På 

underskrivelsestidspunktet forelå der et udkast til en ændret bekendtgørelse, som indeholdt 

blandt andet skærpede nedskrivningsregler. Revisor havde ikke forholdt sig til, hvilken effekt 

de foreslåede skærpede nedskrivningsregler ville få for pengeinstituttets solvens. Revisor 

havde gennemgået en opgørelse over bankens individuelle solvensbehov, men revisor havde 

ikke dokumenteret at have forholdt sig kritisk hertil. Det var alene noteret, at marginalen 

mellem den konstaterede solvens og solvenskravet var tilstrækkelig stor. Samlet set var det 

styrelsens vurdering, at revisor ikke havde opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for 

                                            
9
 ISA 200 indeholder beskrivelse af målet med revision principper for revisionens gennemførelse 

10
 ISA 500 omhandler de principper revisorerne skal følge ved indsamling af revisionsbevis  

11
 ISA 540 omhandler de principper revisorerne skal følge i forbindelse med revision af 

regnskabsmæssige skøn, herunder skøn over dagsværdi 
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going concern forudsætningen, jf. revisorlovens § 16, stk. 1, jf. ISA 200, afsnit 15, ISA 500, 

afsnit 6 og ISA 57012, afsnit 10. Overtrædelsen er tillige med andre forhold i den pågældende 

sag blevet indbragt for Revisornævnet. (Tønder Bank) 

 

I en af de undersøgte sager vedrørende revisionen af en årsrapport for en virksomhed af 

offentlig interesse viste et arbejdspapir, at der var uenighed mellem det medlem af 

revisorteamet, der havde en konsulterende funktion på revisionsopgaven, og den 

underskrivende partner på revisionsopgaven. Uenigheden vedrørte usikkerhed omkring, 

hvorvidt lovkrav til regnskabet var opfyldt, samt vedrørende usikkerhed omkring 

værdiansættelse af engagementer og usikkerhed omkring virksomhedens fortsatte drift. I 

henhold til ISA 22013, afsnit 22, skal en sådan uenighed løses i henhold til 

revisionsvirksomhedens interne procedurer. Disse angav, at der skulle tages kontakt til 

revisionsvirksomheden. Den manglende kontakt til revisionsvirksomheden, var efter styrelsens 

opfattelse en overtrædelse af god revisorskik, jf. revisorlovens § 16, stk. 1, jf. ISA 220, afsnit 

22. Overtrædelsen er tillige med andre forhold i den pågældende sag blevet indbragt for 

Revisornævnet. (Tønder Bank) 

 

I en af de undersøgte sager vedrørende revisionen af en årsrapport for en virksomhed af 

offentlig interesse fandt styrelsen, at den underskrivende revisor ikke havde sikret, at der blev 

gennemført en tilstrækkelig kvalitetssikringsgennemgang af revisionen forud for 

underskrivelsen af revisionspåtegningen. Kvalitetssikringsgennemgangen blev iværksat samme 

dag, som revisionspåtegningen blev underskrevet. Gennemgangen blev udelukkende baseret på 

de arbejdspapirer og den dokumentation, der har været lagt ind på sagen i 

revisionsvirksomhedens sagsbehandlingssystem. Kvalitetssikringskontrollanten konkluderer 

ikke på den udførte revision og det er ikke dokumenteret, hvorvidt kvalitetskontrollanten har 

været inde over områder, som blev identificeret som højrisiko områder. Manglerne ved 

kvalitetssikringsgennemgangen er efter styrelsens opfattelse en overtrædelse af god 

revisorskik, og ansvaret herfor påhvilte den underskrivende partner, jf. revisorlovens § 16, stk. 

1, jf. ISA 220, afsnit 19, litra c. Overtrædelsen er tillige med andre forhold i den pågældende 

sag blevet indbragt for Revisornævnet. (Tønder Bank) 

 

                                            
12

 ISA 570 indeholder de principper revisorerne skal følge i forbindelse med revisionen af going concern 
(virksomhedens fortsatte drift) 
13

 ISA 220 omhandler de principper som revisorerne skal følge vedrørende kvalitetsstyring af revisioner 
af regnskaber 
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I forbindelse med en revision af et pengeinstitut har revisor modtaget ledelsens 

regnskabserklæring, som alene var underskrevet af virksomhedens direktør. I henhold til ISA 

58014, afsnit 9, skal revisor anmode om en skriftlig udtalelse fra den ledelse, der er ansvarlig 

for regnskabet. I henhold til § 185, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, fremgår det, at såvel 

direktion som bestyrelse i banker er ansvarlig for, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse 

med lovgivningens krav. Styrelsen har vurderet, at det var en overtrædelse af revisorlovens § 

16, stk. 1, jf. ISA 580, afsnit 9, at kun direktøren havde underskrevet ledelsens 

regnskabserklæring.  Overtrædelsen er tillige med andre forhold i den pågældende sag blevet 

indbragt for Revisornævnet. (Tønder Bank) 

Overtrædelse af andre forhold 

Revisor har i revisionsprotokollatet vedrørende revisionen af pengeinstitut anført, at de 

anvendte afkastsatser vedrørende værdiansættelsen af ejendomme ligger i niveauet 4 % - 8 %. 

Revisor havde ikke beskrevet revisionen af ejendommene nærmere, herunder ikke beskrevet 

eventuel usikkerhed vedrørende indregningen. Endvidere havde revisor i revisionsprotokollatet 

ikke gjort opmærksom på, at der på tidspunktet for fremlæggelsen af revisionsprotokollatet var 

sendt en ny bekendtgørelse i høring, som skærpede bestemmelserne omkring nedskrivning på 

engagementer. Under revisionen var revisor desuden blevet opmærksom på, at der var 

nedskrevet for meget på et engagement. Denne ekstra nedskrivning blev overført til andre 

engagementer. Det er styrelsens vurdering, at dette skulle have været beskrevet i 

revisionsprotokollatet. Det var styrelsens samlede vurdering, at manglerne i 

revisionsprotokollatet var en overtrædelse af revisorlovens § 20, og dagældende 

revisionsbekendtgørelses15 § 4. Overtrædelsen er tillige med andre forhold i den pågældende 

sag blevet indbragt for Revisornævnet. (Tønder Bank) 

 

Udfald af undersøgelser afgjort i 2013 

Tabel 4 viser udfaldet af de afgjorte undersøgelser i 2013. 

Tabel 4. Afgjorte undersøgelser iværksat i 2013. 
 2013 2012 

Statsautoriserede 
revisorer  

Registrerede 
revisorer  

Total Total 

Ingen reaktion 0  0  0  3 
Påtale 2 0  2 4 
Påbud 0  1  1  4  
Indbragt for Revisornævnet 5 4 9 9 
I alt 7 5 12 20  

                                            
14

 ISA 580 omhandler de principper revisorerne skal følge når de indhenter skriftlige udtalelser fra 
ledelsen i den reviderede virksomhed 
15

 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle 
koncerner af 5. januar 2012  
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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 2013 offentliggjort 

resultatet af en undersøgelse. (http://erhvervsstyrelsen.dk/file/350579/toenderafgoerlse.pdf.) 

Det er styrelsens praksis – ud fra en konkret vurdering - kun at offentliggøre principielle 

afgørelser.  

Perioden fra 1. januar til 31.maj 2014 
Styrelsen har i perioden afgjort 5 sager, hvoraf 4 førte til indbringelse for Revisornævnet, mens 

1 revisor fik en påtale. 

 

I samme periode har styrelsen modtaget 2 kendelser fra Revisornævnet. Styrelsen fik medhold i 

begge sager, og revisorerne blev idømt bøder på i alt t.kr. 350.  

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 2013 
 2009-2011 2012 2013 I alt 

Antal indbragte sager 36 9 9 54 

Revisor idømt bøde 29 8 1 38 

Revisor idømt advarsel - - - - 

Revisor frifundet 4 - - 4 

Revisornævnet har afvist klagen 2 - - 2 

Endnu verserende sager 1 1 8 10 

 

Revisornævnet har i 2013 færdigbehandlet 25 af de af styrelsen indbragte sager. Revisornævnet 

har i de i 2013 færdigbehandlede sager idømt de indklagede revisorer bøder for i alt t.kr. 2.750. 

Styrelsen fik medhold i 22 af sagerne. Pr. 31. december 2013 har styrelsen fået medhold i 86 % 

af de færdigbehandlede sager. 

 

De 3 sager styrelsen ikke fik medhold i vedrørte tre revisorer styrelsen har indbragt for at have 

revideret hinandens regnskaber inden for en lukket kreds. I sagen havde A revideret B, B 

reviderede C og C reviderede A. Styrelsen havde til støtte for indbringelsen henvist til 

forbuddet mod krydsende revision. Revisornævnet mente ikke, at krydsende revision efter 

ordlyden kunne fortolkes udvidende, således ovenstående situation blev omfattet af det 

absolutte forbud. Nævnet bemærkede dog, at det ikke kan udelukkes, at det forhold, at flere 

revisorer i en lukket kreds reviderer hinandens selskaber, kan være i strid med 
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uafhængighedsreglerne. Efter nævnets opfattelse må det imidlertid som minimum forudsætte, at 

revisorerne er vidende om, at de reviderer hinandens regnskaber. 

2.1.3 Obligatorisk efteruddannelse 

Styrelsen har i 2013 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. 1289 af 12. december 2008 om obligatorisk efteruddannelse af godkendte 

revisorer. Denne bekendtgørelse er i 2013 erstattet af en ny bekendtgørelse16. Endvidere har 

styrelsen udgivet en vejledning herom17.  

 

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 bekendtgørelse nr. 1406 af 11. december 2013, 

efteruddannelsesbekendtgørelsen. Revisortilsynet fører kontrol med efteruddannelsen af de 

revisorer, der er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed i Revireg, jf. 

efteruddannelsesbekendtgørelsens § 20. Erhvervsstyrelsen kan dog fortsat påse efteruddannelse 

for de revisorer, der er tilknyttet en revisionsvirksomhed, hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at 

revisor ikke har afholdt eller registreret efteruddannelse i Revireg efter revisorlovens § 32, stk. 

2, nr. 1.   

 

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 

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

overfor revisorer, der er tilknyttet en revisionsvirksomhed.  

                                            
16

 Bekendtgørelse nr. 1406 af 11. december 2013 
17

 Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer 
(Efteruddannelsesvejledning) 
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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. 

 

Tabel 6. Status over de af styrelsen iværksatte efteruddannelsessager pr. 31. december 2013 

 Tilknyttet 

revisionsvirksomhed 

Ikke tilknyttet 

revisionsvirksomhed 

I alt 

Godkendelse af efteruddannelse 0 1 1 

Revisor har efterfølgende deponeret sin 

godkendelse 

2 105 107 

Sagen er lukket af andre grunde 4 15 19 

Påtaler/påbud 3 5 8 

Sagen er ikke afsluttet 44 77 121 

Ialt 53 203 256 

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 

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 2012. 
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2.2.2 Samarbejde med tredjelande  

Erhvervsstyrelsen har fortsat forhandlinger med det amerikanske revisortilsyn, PCAOB, om at 

indgå en samarbejdsaftale på tilsynsområdet og forventes endvidere at indgå aftaler med andre 

tredjelandes tilsyn, herunder Japan.  

 

2.2.3 Arbejde i internationale organer  

Erhvervsstyrelsen har i 2013 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.  

 

Der har i 2013 været afholdt fem møder i EGAOB-regi. Der har i 2013 fortsat 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, der blev oprettet i slutningen af 2010. I EAIG kan 

myndighederne med respekt for gældende tavshedspligtsregler drøfte resultater og 
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observationer fra de nationale myndigheders tilsyn med revisorer. Fra dansk side deltager 

Erhvervsstyrelsen i møderne.  

 

Gruppen har i 2013 afholdt tre møder. Gruppen har i 2013 afholdt møder med internationale 

revisororganisationer om resultaterne af det offentlige tilsyn i Europa. Gruppen har desuden 

drøftet mulighederne for et styrket offentlig tilsyn med revisor og udførelsen af 

kvalitetskontroller hos revisionsvirksomheder. Desuden har gruppen drøftet trends i markedet, 

og hvordan det påvirker udførelsen af revision.  

 

EAIG har i 2013 oprettet en hjemmeside http://www.eaigweb.org/home.php, hvor der kan læses 

mere og gruppen samt dens medlemmer. 

 

Erhvervsstyrelsen har samtidig deltaget i udarbejdelsen af et fælles høringssvar sammen med en 

række andre nationale tilsynsmyndigheder i Europa vedrørende IAASB’s forslag til en ny 

revisionspåtegning. Erhvervsstyrelsen offentliggjorde høringssvaret på sin hjemmeside den 19. 

december 2013. 

 

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 49 lande.  

 

IFIAR afholder fra 2013 ét årligt plenar-møde, hvor aktuelle emner tages op og diskuteres, bl.a. 

sammen med de 6 største globale revisionsnetværk og repræsentanter for regnskabsbrugerne. 

Erhvervsstyrelsen deltog i plenarmødet, der fandt sted i april. Der er fokus på den internationale 

udvikling og på resultaterne fra de udførte kvalitetskontroller.  

 

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.  

 

Læs mere om IFIAR via dette link https://www.ifiar.org/Home.aspx. Årsrapporten for IFIAR 

for 2013 ligger under ”IFIAR Documents”. 


