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FORORD 

Erhvervsstyrelsen offentliggør hermed ”Redegørelse for tilsynsaktiviteter i perioden 2015-2017 herunder den 
gennemførte kvalitetskontrol i 2015 og undersøgelser afgjort i 2015-2016”.  

Med virkning fra 17. juni 2016 trådte en række ændringer af revisorloven i kraft.    

Indtil ændringen af revisorloven forestod Revisortilsynet kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder. Revisortilsynet 

har årligt offentliggjort ”Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol”, der redegjorde for resultatet af 

kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder i perioden 2004-2014.  

Efter ændringen af revisorloven varetages kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder af Erhvervsstyrelsen. 

Erhvervsstyrelsen varetager herefter tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder, herunder undersøgelser og 

kvalitetskontrol. 

I forhold til tidligere offentliggjorte redegørelser er denne redegørelse en samlet redegørelse over tilsynet med 

revisorer og revisionsvirksomheder og omfatter resultaterne af gennemførte kvaltetskontroller og undersøgelser samt 

øvrige tilsynsaktiviteter. Redegørelsen omfatter  en længere periode af tilsynsaktiviteter i forhold til tidligere 

redegørelser fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Revisortilynet. 

Erhvervsstyrelsen kan konstatere en generel stigning i andelen af gennemførte kvalitetskontroller, der afsluttes uden 
en reaktion/sanktion. Dette gælder både på virksomhedsniveau såvel som ved kvalitetskontrollen af enkelte revisorer.  

Dette anser Erhvervsstyrelsen som værende en positiv udvikling. 

Det skal imidlertid bemærkes, at udviklingen i tallene også er positivt påvirket af ændringerne til revisorloven, der 
trådte i kraft den 17. juni 2016, herunder den ændrede praksis ved vurderingen af om der er tale om en alvorlig eller 
mindre alvorlig forseelse.  

Efter ikrafttræden af ændringerne til revisorloven foretog Erhvervsstyrelsen bl.a. en revurdering af en række allerede 
indbragte sager for Revisornævnet. Dette medførte, at Erhvervsstyrelsen valgte at frafalde i alt seks sager, hvor 
Erhvervsstyrelsen vurderede, at der var tale om mindre alvorlige forseelser, som i førstegangstilfælde, efter de 
ændrede regler i revisorloven, ikke længere skal indbringes for Revisornævnet. 

I de sager, hvor Revisortilsynet/Erhvervsstyrelsen, på baggrund af en kvalitetskontrol, har fundet det relevant at 
indbringe revisionsvirksomheden eller revisor for Revisornævnet, har Revisornævnet, siden 2011, givet hel eller delvis 
medhold i ca. 96 pct. af de sager, som er indbragt.  

For så vidt angår igangsatte undersøgelser har Erhvervsstyrelsen, som afslutning på gennemførte undersøgelser i 
perioden 2009 – 31. december 2016, indbragt 74 sager for Revisornævnet, hvoraf syv fortsat verserer. I 90 pct. af 
disse sager har Revisornævnet ikendt revisor eller revisionsvirksomheden en bøde. I fem sager er revisor eller 
revisionsvirksomheden blevet frikendt svarende til 7 pct. I to sager har Revisornævnet afvist klagen. 

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde i januar 2017 sin strategi for de kommende 3 år på området for det offentlige tilsyn 

med revisorer og revisionsvirksomheder. Strategien for 2017-2019 kan findes på styrelsens hjemmeside: 

www.erhvervsstyrelsen.dk/strategi-erhvervsstyrelsens-revisortilsyn-2017-2019-0. 

Som særlige strategiske indsatsområder er henholdsvis ”forebyggelse af væsentlige fejl og mangler” samt ”synlighed 

og information”. 

Nærværende redegørelse har bl.a. til formål at medvirke til at forebygge væsentlige fejl og mangler ved at 
kommunikere, hvilke områder der har givet anledning til fejl og mangler ved kvalitetskontrollen og gennemførte 
undersøgelser. Herved kan revisionsvirksomhederne iværksatte eventuelle tiltag, der kan imødekomme risici for fejl 

http://www.erhvervsstyrelsen.dk/strategi-erhvervsstyrelsens-revisortilsyn-2017-2019-0
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og mangler. Erhvervsstyrelsen noterer sig i den forbindelse, at det fortsat er de samme områder og forhold, der 
vurderes at skabe fejl og mangler i de udførte erklæringsopgaver.  

Erhvervsstyrelsen vil iværksætte målrettede tiltag til at afhjælpe omfanget af fejl og mangler på disse områder, bl.a. 
ved øget dialog med revisionsbranchens aktører. Erhvervsstyrelsen anser det som væsentlige opgave, at medvirke til 
at højne kvaliteten af revisors arbejde med henblik på at opretholde tilliden til den danske revisionsbranche. 

Herudover anser Erhvervsstyrelsen denne redegørelse for et væsentlig kommunikationsmiddel i synlighed og 

information om gennemførte tilsynsaktiviteter i perioden siden offentliggørelsen af seneste redegørelser om 

henholdsvis kvalitetskontrollen i 2014 og undersøgelser afgjort i 2014. 

  

 

Erhvervsstyrelsen 

Maj 2017 
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1. KVALITETSKONTROL  

1.1 INDLEDNING 

Kvalitetskontrollen i 2015 er gennemført i henhold til reglerne i §§ 34-36 i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008 

med senere ændringer, samt bekendtgørelse nr. 985 af 11. september 2014 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets 

virksomhed. 

Frem til nedlæggelsen af Revisortilsynet den 17. juni 2016 traf Revisortilsynet afgørelser i sager vedrørende 

kvalitetskontrol. For de kvalitetskontroller, der blev gennemført i 2015, har Erhvervsstyrelsen fra den 17. juni 2016 

truffet afgørelse i de sager, som endnu ikke var blevet afgjort af Revisortilsynet. 

Pligten til at underkaste sig kvalitetskontrol omfatter alle godkendte revisionsvirksomheder og revisorer. Efter de 

dagældende regler blev kvalitetskontrollen udført med højst seks års mellemrum. For revisionsvirksomheder, der 

reviderede virksomheder af offentlig interesse (PIE virksomheder) blev kvalitetskontrollen dog udført med højst tre 

års mellemrum
1
.  

Revisortilsynet udarbejdede retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. 

Retningslinjerne indeholdt række bilag med arbejdsprogrammer, der skulle anvendes ved udførelsen af 

kvalitetskontrollen i 2015
2
. Tilsvarende retningslinjer er udarbejdet til brug for kvalitetskontrollen i 2016, og der vil 

ligeledes blive udarbejdet retningslinjer til brug for kvalitetskontrollen i 2017. 

Kvalitetskontrollen af PIE revisionsvirksomheder udføres af kvalitetskontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen. 

Kvalitetskontrollen af ikke-PIE revisionsvirksomheder blev i 2015 udført af eksterne kvalitetskontrollanter, der var 

godkendt af Revisortilsynet
3
.  

Kvalitetskontrollen omfatter en gennemgang af, hvorvidt revisionsvirksomheden har etableret, implementeret og 

anvendt et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med revisorloven og regler udstedt i medfør heraf, samt i 

overensstemmelse med ISQC 1 ”Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre 

erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver” og ISA 220 ”Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber”. 

Ved gennemgangen af kvalitetsstyringssystemet kontrolleres det, om revisionsvirksomheden har etableret og 

implementeret fornødne politikker og procedurer for kvalitetssikring af erklæringsopgaver. 

Som led i gennemgangen af kvalitetsstyringssystemet foretages en stikprøvevis gennemgang af udvalgte 

erklæringsopgaver for at teste, om erklæringsarbejdet er udført i overensstemmelse med lovgivningens krav og i 

overensstemmelse med revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem. 

                                                                 

1
. Fra 2017 er udtagelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol sket efter de ændrede regler. Der henvises til 

afsnit 2.1.1. 

2
 Retningslinjer vedrørende kvalitetskontrol er fra 2016 udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. 

3
 Kvalitetskontrollanter, der foretager kontrol af ikke-PIE revisionsvirksomheder, godkendes fremover af 

Erhvervsstyrelsen. 
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Kvalitetskontrollen af erklæringsopgaver gennemføres efter de samme retningslinjer, uanset om det er eksterne 

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

kvalitetskontrollen af PIE erklæringsopgaver er der dog visse tillæg som følge af de yderligere krav, der er til 

udførelsen af revisionen af PIE virksomheder. 

Vedrørende kontrolåret 2015 blev der på baggrund af den gennemførte kvalitetskontrol taget stilling til, om kontrollen 

hos de kontrollerede gav anledning til: 

1) Afslutning af kontrollen uden yderligere bemærkninger, 

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

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

Endvidere blev der taget stilling til, om der blev fundet fejl eller mangler hos de kontrollerede, der gav anledning til en 

indbringelse af revisionsvirksomheden, revisor, eller begge, for Revisornævnet. 

Kontrolåret 2015 er det sidste kontrolår, hvor kvalitetskontrollen hos de kontrollerede revisionsvirksomheder har 

været afgjort efter ovenstående regler om afslutning af en kvalitetskontrol. Fra og med kontrolåret 2016 foretages 

afslutning af kvalitetskontrollen efter de ændrede regler. 

En nærmere beskrivelse kvalitetskontrollen, herunder retningslinjer, findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside 

www.erhvervsstyrelsen.dk/kvalitetskontrol.  

 

1.2 GENNEMFØRELSE AF KVALITETSKONTROLLEN 2015 

Redegørelsens tal er opgjort pr. 30. april 2017
4
.  

Ved kvalitetskontrollen for 2015 var der oprindeligt udtrukket 307 revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol, heraf fire 

PIE revisionsvirksomheder. I tallet indgår både de ordinære udtrukne kvalitetskontroller samt fornyede 

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

Af de 307 revisionsvirksomheder, der var udtaget til kvalitetskontrol i 2015, har 96 revisionsvirksomheder ladet sig 

slette fra Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Herudover er 12 af de 

udtagne revisionsvirksomheder slettet af Erhvervsstyrelsen fra registeret over godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder, idet de ikke har tilkendegivet, at ville medvirke aktivt til kvalitetskontrollen. Endelig er 11 

revisionsvirksomheder udgået af kvalitetskontrollen af andre årsager. To kvalitetskontroller er endnu ikke afsluttet, en 

revisionsvirksomhed er ophørt efter, at kvalitetskontrollen er gennemført, mens to kvalitetskontroller er blevet fundet 

ugyldige.  

                                                                 

4
 Der kan være mindre forskelle i mellem tallene i denne redegørelse og de tal, som er indeholdt i Erhvervsstyrelsens 

”Årsberetning om erhvervsrettet kontrol og tilsyn 2016”, offentliggjort den 5. maj 2017. Forskellen skyldes en 

tidsmæssig forskydning i tidspunktet for opgørelse af tallene. 

http://www.erhvervsstyrelsen.dk/kvalitetskontrol
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Det skal endvidere bemærkes, at fire kontroller fortsat er i høring på tidspunktet for redegørelsens udarbejdelse. 

Seks kvalitetskontroller, som ikke var afsluttet på tidspunktet for offentliggørelse af redegørelsen vedrørende 

kvalitetskontrollen i 2014, er tillagt tallene for 2015. To af de seks tillagte kontrolresultater omfatter 

kvalitetskontrollen af PIE revisionsvirksomheder.  

31 af de udtagne revisionsvirksomheder er fornyede kvalitetskontroller som følge af en reaktion på kvalitetskontroller, 

som er gennemført i tidligere år. 16 af disse revisionsvirksomheder er efterfølgende udgået af kontrollen
5
. Der er 

således gennemført 15 fornyede kvalitetskontroller, hvoraf 14 er af revisionsvirksomheder, der ikke reviderer 

selskaber af offentlig interesse, mens der er gennemført en fornyet kvalitetskontrol af en PIE revisionsvirksomhed. 

  

                                                                 

5
 Heraf er 10 slettet i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Seks 

revisionsvirksomheder er udgået af andre årsager. 
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Resultaterne af de fornyede kvalitetskontroller er inkluderet i tallene i redegørelsens tabeller.  

TABEL 1. ANTALLET AF GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROLLER 

Antal revisionsvirksomheder udtaget til kvalitetskontrol i 2015 

Heraf frivillig sletning i register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 

Heraf slettet af Erhvervsstyrelsen som følge af manglende kvalitetskontrol 

Udgåede af kvalitetskontrollen af andre årsager 

307 

96 

12 

11 

Antal gennemførte kvalitetskontroller 

Modtagne erklæringer eller rapporter 
 
Uafsluttede kvalitetskontroller fra 2014, som er afsluttet i 2015 
 
Kvalitetskontroller, som er fundet ugyldige 
 
Kvalitetskontrol, hvor virksomhed er ophørt efter kvalitetskontrol 
 
Kvalitetskontroller, som ikke er afsluttet  
 
Kvalitetskontrol, som er overført til næste år 
 

188 

188 
 

6 
 

-2 
 

-1 
 

-2 
 

-1 

Antal afsluttede kvalitetskontroller 188 

 

Ved kvalitetskontrollen af de 188 revisionsvirksomheder er 960 erklæringsopgaver, udført af 546 revisorer, blevet 

kontrolleret.  

I kvalitetskontroller, hvor Revisortilsynet/Erhvervsstyrelsen har vurderet, at kvalitetskontrollen ikke umiddelbart 

kunne afsluttes uden yderligere bemærkninger, er kvalitetskontrollantens arbejdspapirer indhentet med henblik på at 

afgøre, hvilken reaktion overfor revisionsvirksomheden og/eller revisor, der ville være passende som afslutning på 

kvalitetskontrollen.  

Derudover har Revisortilsynet stikprøvevis indhentet kvalitetskontrollanternes arbejdspapirer i et antal 

kvalitetskontroller. 

 

  



 

10 

 

1.2.1 RESULTAT VEDRØRENDE REVISIONSVIRKSOMHEDER (2015) 

I dette afsnit beskrives resultatet af kvalitetskontrollen på virksomhedsniveau.  

Resultatet af 2014 kvalitetskontrollen er angivet i parentes. 

TABEL 2. RESULTATET I FORHOLD TIL VIRKSOMHEDSSTØRRELSE (ANTAL REVISORER) OG REAKTION: 

 

 Holding-
virksom-
heder 

Revisions-
virksomheder 
med 1 revisor 

Revisions-
virksomheder 
med 2-10 
revisorer 

Revisions-
virksom-
heder med 
11-30 
revisorer 

Revisions-
virksomheder 
med +30 
revisorer samt  
PIE revisions-
virksomheder 

 
 

I alt 

Afsluttet uden 
yderligere 
bemærkninger 

% 

 
 

16 (36) 
9 % (14 %) 

 
 

95 (78) 
50 % (31 %) 

 
 

48 (70) 
25 % (28 %) 

 
 

0 (2) 
0 % (1 %) 

 
 

2 (3) 
1 % (1 %) 

 
 

161 (189) 
85 % (75 %) 

Påtale  
% 

0 (0) 
- ( -) 

11 (18) 
6 % (7 %) 

3 (11) 
2 % (4 %) 

0 (0) 
- ( -) 

3 (0) 
2 % (-) 

17 (29) 
10 % (11 %) 

Påtale med 
fornyet Kontrol 

% 

 
0 (0) 
- ( -) 

 
7 (17) 

3 % (7 %) 

 
0 (6) 

- (3 %) 

 
0 (0) 
- ( -) 

 
1 (0) 

1 % ( -) 

 
8 (23) 

4 % (10 %) 

Påtale med 
fornyet kontrol 
samt 
indbringelse for 
Revisornævnet

6
 

% 

 
 
 

0 (0) 
 

- ( -) 

 
 
 

2 (10) 
 

1 % (4 %) 

 
 
 

0 (1) 
 

- ( -) 

 
 
 

0 (1) 
 

- ( -) 

 
 
 

0 (0) 
 

- ( -) 

 
 
 

2 (12) 
 

1 % (4 %) 

I alt 
% 

16 (36) 
9 % (14 %) 

115 (123) 
61 % (49 %) 

51 (88) 
27 % (35 %) 

0 (3) 
- (1 %) 

6 (3) 
3 % (1 %) 

188 (253) 
100 % (100 %) 

 

Kvalitetskontrollen af 161 revisionsvirksomheder er afsluttet uden yderligere bemærkninger (”Blank”)
7
.  

På baggrund af kvalitetskontrollen er 27 kvalitetskontroller afsluttet med en reaktion i forhold til 

revisionsvirksomheden. Her har 17 revisionsvirksomheder fået en påtale (svarende til ca. 10 % (11 % i 2014) af det 

totale antal revisionsvirksomheder, og 10 revisionsvirksomheder har fået en påtale med krav om, at 

                                                                 

6
 De revisionsvirksomheder, der er indbragt for Revisornævnet, har tillige fået en påtale med fornyet kontrol. Disse 

indgår i kolonnen ”Indbringelse for Revisornævnet”. 

7
 Uagtet af kontrollen er ”Afsluttet uden yderligere bemærkninger” kan der være givet anbefalinger til forbedringer 

eller givet andre relevante bemærkninger til den kontrollerede revisionsvirksomhed, dog uden at disse har medført en 

egentlig reaktion i form af en påtale. 
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revisionsvirksomheden skal gennemgå en fornyet kontrol (svarende til ca. 5 % (14 % i 2014)). Heraf er to 

revisionsvirksomheder blevet indbragt for Revisornævnet (svarende til ca. 1 % (4 % i 2014)).  

Hvorvidt en revisionsvirksomhed har fået en påtale eller en påtale med fornyet kontrol samt en eventuel indbringelse 

for Revisornævnet på grundlag af den/de konstaterede fejl og mangler afhænger af omstændighederne i den konkrete 

sag, eksempelvis grovheden, arten og omfanget af fejl og mangler, samt om der er tale om en fornyet kontrol. 

På virksomhedsniveau er de hyppigste fejltyper:  

1) Revisionsvirksomhedens interne overvågning har ikke været udført, eller har ikke været udført tilstrækkeligt. 

2) Kvalitetsstyringssystemet har ikke været anvendt i tilstrækkeligt omfang ved løsning af erklæringsopgaver. 

3) Utilstrækkelige procedurer for løsning af erklæringsopgaver, herunder utilstrækkelige procedurer for 

opdatering af kvalitetsstyringssystemet. 

Der er ved kvalitetskontrollen af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem tale om de samme primære 

fejltyper, som blev konstateret ved kvalitetskontrollen 2014.  

På baggrund af kvalitetskontrollen i 2015 er to revisionsvirksomheder blevet indbragt for Revisornævnet. Til 

sammenligning blev 12 revisionsvirksomheder indbragt for Revisornævnet på baggrund af kvalitetskontrollen i 2014. 

Indbringelsen af revisionsvirksomhederne i 2015 omhandler punkterne, som omtalt ovenfor, hvor forholdene har 

været af en sådan grov karakter, at dette har ført til en indbringelse for Revisornævnet. 
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1.2.2 RESULTAT VEDRØRENDE REVISORER (2015) 

I dette afsnit beskrives resultatet af kvalitetskontrollen på revisorniveau. Resultatet for 2014 kvalitetskontrollen er 

angivet i parentes. 

TABEL 3. RESULTAT I FORHOLD TIL VIRKSOMHEDSSTØRRELSE (ANTAL REVISORER) OG REAKTION: 

 

 Revisions-
virksomheder 
med 1 revisor 

Revisions-
virksomheder 
med 2-10 
revisorer 

Revisions-
virksomheder 
med 11-30 
revisorer 

Revisions-
virksomheder 
med +30 
revisorer samt  
PIE revisions-
virksomheder 

 
 

I alt 

Antal revisorer 
kontrolleret i alt 

% 

 
121 (123)

 

22 % (29 %) 

 
200 (233) 

36 % (56 %) 

 
0 (38) 

-  (9 %) 

 
225 (24) 

42 % (6 %) 

 
546 (418) 

100 % (100 %) 

Antal revisorer, der 
ikke har fået en 
reaktion 

% 

 
 

71 (58) 
13 % (14 %) 

 
 

159 (141) 
29 % (33 %) 

 
 

0 (32) 
-  (8 %) 

 
 

167 (15) 
31 % (4 %) 

 
 

397 (246) 
73 % (59 %) 

Antal revisorer, der 
alene har fået en 
påtale 

% 

 
 

42 (19) 
8 % (5 %) 

 
 

33 (52) 
6 % (12 %) 

 
 

0 (2) 
-  (- %) 

 
 

48 (8) 
9 % (2 %) 

 
 

123 (81) 
23 % (19 %) 

Antal revisorer, der 
både har fået en 
påtale og er indbragt 
for Revisornævnet 

% 

 
 
 

8 (45) 
1 % (11 %) 

 
 
 

8 (40) 
1 % (10 %) 

 
 
 

0 (4) 
- (1 %) 

 
 
 

10 (2) 
2 % (0 %) 

 
 
 

26
8
 (91) 

4 % (22 %) 

 

Ved ændringen af revisorloven blev der indført et ændret sanktionsregime med henblik på at skabe en bedre balance i 

disciplinærsystemet. Mindre forseelser vil som udgangspunkt i førstegangstilfælde ikke som tidligere blive indbragt for 

Revisornævnet
9
.  

Som følge af de vedtagne ændringer af revisorloven foretog Erhvervsstyrelsen en revurdering af sager, som allerede 

var indbragt for Revisornævnet. Den foretagne revurdering har resulterede i, at Erhvervsstyrelsen valgte at frafalde 

seks indbragte sager. Heraf vedrører to af de frafaldne sager kontrolsager, som indgår i redegørelsen for 2015. De 

                                                                 

8
 To er efterfølgende frafaldet som følge af revurdering af sagerne efter ændring af revisorloven. 

9
 Disse sager skal i stedet følges op af en vejledende og forebyggende indsats, der skal sikre, at overtrædelsen ikke vil 

gentage sig. Det skal derfor fremover konkret vurderes, om en forseelse kan anses som værende mindre alvorlig. Der 

vil typisk være tale om sager, som tidligere kunne medføre en bøde på op til ca. 25.000 kr. ved Revisornævnet, jf. 

bemærkningerne til lovforslag L 146. 
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resterende fire sager omhandler kontrolsager fra tidligere kontrolår. Der henvises endvidere til afsnit 1.5 vedrørende 

sager indbragt for Revisornævnet.  

Der er desuden taget højde for den ændrede praksis ved vurderingen af sager, der vedrører kontrolåret 2015. Faldet i 

antallet af indbringelser for Revisornævnet skal derfor ses i sammenhæng med de vedtagne ændringer af revisorloven 

herunder det ændrede sanktionsregime. 

Kvalitetskontrollen er for så vidt angår 397 revisorer afsluttet uden bemærkninger
10

.  

Kvalitetskontrollen har resulteret i en reaktion i form af en påtale eller en påtale samt en indbringelse for 

Revisornævnet overfor 149 revisorer. 123 revisorer, svarende til ca. 23 % (19 % i 2014) har alene fået en påtale. Der er 

desuden givet en påtale til samt indbragt 26 revisorer for Revisornævnet
11

, svarende til ca. 4 % (22 % i 2014), for 

forhold, som er blevet fundet alvorlige.  

En revisor, som er indbragt for Revisornævnet, kan ligeledes have fået en påtale for flere fejl eller mangler end 

vedkommende er blevet indbragt for. Hvorvidt en revisor har fået en påtale, og derudover er blevet indbragt for 

Revisornævnet, afhænger af grovheden, arten og omfanget af konstaterede fejl eller mangler.  

Eksempelvis vil en overtrædelse af uafhængighedsreglerne, som hovedregel, føre til en indbringelse for 

Revisornævnet, mens sager vedrørende utilstrækkelig eller mangelfuld dokumentation, samt mangelfuldt eller 

manglende revisionsbevis, vil blive vurderet i forhold til dettes art og omfang.  

På enkeltsagsniveau er de hyppigste fejltyper: 

1) Utilstrækkelig eller manglende dokumentation for udførte handlinger, herunder utilstrækkeligt, mangelfuldt 

eller manglende revisionsbevis eller grundlag for den afgivne erklæring. 

2) Forkert eller mangelfuld erklæring. 

3) Utilstrækkelig eller manglende planlægning af erklæringsopgaven. 

Der er i overvejende grad tale om de samme hyppige fejltyper ved kvalitetskontrollen af erklæringsopgaver, som blev 

konstateret ved kvalitetskontrollen 2014.  

I forbindelse med 2015 kvalitetskontrollen er 16 revisorer blevet indbragt for Revisornævnet for forkert eller 

mangelfuld erklæring. I størstedelen af sagerne skulle revisor have taget forbehold for overtrædelse af 

årsregnskabsloven, herunder:  

                                                                 

10
 Uagtet af kontrollen er ”Afsluttet uden yderligere bemærkninger” kan der være givet anbefalinger til forbedringer 

eller givet andre relevante bemærkninger til den kontrollerede revisor, dog uden at disse har medført en egentlig 

reaktion i form af en påtale. 

11
 To er efterfølgende frafaldet som følge af revurdering af sagerne efter ændringerne af revisorloven. 
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1. Manglende eller forkert beskrivelse af anvendt regnskabspraksis vedrørende væsentlige regnskabsposter, 

hvor der, indenfor årsregnskabslovens rammer, kan vælges mellem forskellige målegrundlag og 

indregningsmetoder (§ 53).
12

  

2. Væsentlige klassifikationsfejl (§ 23). 

3. Manglende afskrivninger på anlægsaktiver (§ 43). 

Nedenstående tabel viser hvilke forhold, revisorer er blevet indbragt for i forbindelse med kvalitetskontrollen i 2015. 

Resultatet for 2014 kvalitetskontrollen er angivet i parentes. 

TABEL 4. FORHOLD SOM REVISORER ER INDBRAGT FOR REVISORNÆVNET FOR
13

 

 

 Revisions-
virksomheder 
med 1 revisor 

Revisions-
virksomheder 

med 2-10 
revisorer 

Revisions-
virksomheder 

med 11-30 
revisorer 

Revisions-
virksomheder 
med +30 
revisorer samt 
PIE-revisions-
virksomheder 

 
 

I alt 

Utilstrækkelig 
dokumentation 
for udførelsen 

 
26 (33) 

 
7 (22) 

 
0 (1) 

 
15 (2) 

 
48 (58) 

Forkert eller 
mangelfuld 
erklæring 

 
21 (33) 

 
6 (31) 

 
0 (3) 

 
9 (2) 

 
36 (69) 

Utilstrækkelig 
planlægning  
 

 
13 (26) 

 
4 (13) 

 
0 (2) 

 
5 (0) 

 
22 (41) 

Forhold vedr. 
going concern 
 

 
2 (9) 

 
2 (7) 

 
0 (0) 

 
2 (2) 

 
6 (18) 

Manglende 
uafhængighed/
dokumentation 
herfor 

 
 

2 (3) 

 
 

0 (4) 

 
 

0 (1) 

 
 

1 (0) 

 
 

3 (8) 

 
Andre forhold 
  

 
0 (10) 

 
0 (10) 

 
0 (2) 

 
0 (0) 

 
0 (22) 

 
I alt 

 
64 (114) 

 
19 (87) 

 
0 (9) 

 
32 (6) 

 
115 (216) 

 

                                                                 

12
 Ofte i tilknytning til manglende forbehold for andre overtrædelser af årsregnskabsloven eller andre konstaterede 

fejl og mangler vedrørende den udførte revision. 

13
 Den samme revisor kan være indbragt for flere forhold. 
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Det fremgår af tabel 4, at utilstrækkelig eller manglende dokumentation, herunder utilstrækkeligt eller manglende 

revisionsbevis er det forhold, som revisor oftest er blevet indbragt for i forbindelse med kvalitetskontrollen. Samtidig 

har forkert eller mangelfuld erklæring været et forhold, der ofte er blevet konstateret i forbindelse med 

kvalitetskontrollen af erklæringsopgaver.  

Det bemærkes, at selvom en revisor er blevet indbragt for Revisornævnet som følge af eksempelvis mangelfuld 

planlægning eller dokumentation for udførelsen af opgaven, betyder det ikke nødvendigvis, at der også er konstateret 

væsentlige fejl i de pågældende regnskaber. Når revisionsplanlægningen er mangelfuld eller ikke er udført 

tilstrækkeligt, er der dog forøget risiko for, at eventuelle væsentlige og risikofyldte områder ikke bliver identificeret 

af revisor og dermed, at disse ikke bliver tilstrækkeligt afdækket ved udførelse af revisionen. Dette vil kunne 

medføre, at revisor ikke opnår tilstrækkeligt grundlag for den afgivne erklæring.  

I forbindelse med 2015 kvalitetskontrollen er to revisorer blevet indbragt for overtrædelse af uafhængighedsreglerne.  

 

1.2.3 FORNYEDE KONTROLLER 

I 2015 har 15 revisionsvirksomheder gennemgået en fornyet kvalitetskontrol som følge af resultatet af en tidligere 

kvalitetskontrol. Heraf har én kontrol været en delvist fornyet kontrol af en revisionsvirksomhed, der reviderer 

virksomheder af offentlig interesse. 12 af de fornyede kvalitetskontroller har resulteret i, at kvalitetskontrollen, på 

virksomhedsniveau, er afsluttet uden yderligere bemærkninger. To revisionsvirksomheder har fået en påtale, og én 

revisionsvirksomhed skal gennemgå endnu en fornyet kvalitetskontrol.  

De fornyede kvalitetskontroller har omfattet kontrol af 102 revisorer. Kvalitetskontrollen har resulteret i, at 15 af disse 

revisorer har fået en påtale. Heraf er seks revisorer blevet indbragt for Revisornævnet. Tre af de revisorer, der er 

indbragt for Revisornævnet ved den fornyede kontrol, er tidligere blevet ikendt bøder af Revisornævnet i forbindelse 

med indbringelse for Revisornævnet ved tidligere gennemførte kvalitetskontroller.  

 

1.2.4 SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER 

I forbindelse med gennemgangen af erklæringsopgaver har kvalitetskontrollanterne haft særlig fokus på at undersøge, 

om revisor har dokumenteret, samt forholdt sig tilstrækkeligt til, følgende områder: 

 Revision af omsætning, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis. 

 Revision af aktiver, der er påvirket af væsentlige regnskabsmæssige skøn, herunder revisors reaktion på 

vurderede risici og usikkerheder. 

 Going concern, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis. 

 Koncernrevision, herunder anvendelse af komponentrevisors arbejde.  

Ved kvalitetskontrollen af PIE revisionsvirksomheder har der endvidere været fokus på følgende områder:  

 Kvalitetssikringsgennemgang, herunder procedurer og sikring af tilstrækkelig kvalitetssikringsgennemgang. 

 Uafhængighed, herunder med fokus på selvrevision og andre ydelser i tilknytning til revisionen. 
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1.2.4.1 OVERVÅGNING (EFTERFØLGENDE INTERN KONTROL) 

Formålet med dette udvælgelseskriterie har været at undersøge, om den efterfølgende interne kontrol i tilstrækkeligt 

omfang har afdækket eventuelle fejl og mangler i de udvalgte erklæringsopgaver, og om revisionsvirksomheden har 

fulgt op herpå, dels i forhold til den konkrete revisor, dels i forhold til kvalitetsstyringssystemet. 

Der har været givet en påtale til 17 revisionsvirksomheder for, at den udførte overvågning har været utilstrækkelig, 

herunder otte påtaler, hvor kvalitetskontrollen har konstateret fejl og mangler i erklæringsopgaverne, som den 

interne efterfølgende kontrol ikke selv havde identificeret. Samtidig er der givet påtale til tre revisionsvirksomheder 

for ikke at have udført overvågning enten i indeværende eller tidligere år.  

Overfor to revisionsvirksomheder har der været givet en påtale for, at det har været den samme person, der har 

udført revisionen og den efterfølgende interne kontrol, ligesom der i to tilfælde ikke har været dokumentation for, at 

overvågningen har været foretaget. Afslutningsvist er der i et tilfælde givet påtale for, at revisionsvirksomheden ikke 

har foretaget passende afhjælpende tiltag vedrørende fejl, som har været konstateret ved intern kontrol.  

En revisionsvirksomhed er indbragt for Revisornævnet vedrørende utilstrækkelig overvågning. 

1.2.4.2 REVISION AF OMSÆTNING 

Formålet med dette fokusområde har været at undersøge, om omsætning/indregning af indtægter, og deraf afledte 

regnskabsposter, er risikovurderet tilstrækkeligt, og om der ved revisionen er opnået tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis. 

13 revisorer har fået en påtale for utilstrækkelig planlægning af revision af omsætning og/eller utilstrækkelig 

dokumentation for revision af omsætning, herunder manglende begrundelse for, at forhåndsantagelsen for 

besvigelser ved indregning af indtægter ikke er relevant. 

Der er blevet indbragt fem revisorer for Revisornævnet for utilstrækkelig planlægning af revisionen af omsætning 

og/eller utilstrækkelig dokumentation for revision af omsætning. Det bemærkes, at de konkrete reaktioner ligeledes 

kan have været påvirket af eventuelle andre konstaterede fejl og mangler. 

1.2.4.3 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIVER, DER ER PÅVIRKET AF VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE 

SKØN 

Nogle regnskabsmæssige skøn indebærer en høj skønsmæssig usikkerhed, og kan medføre større risici for væsentlig 

fejlinformation, særligt når disse skøn er baseret på betydelige forudsætninger anlagt af virksomhedens ledelse. 

Formålet med fokusområdet har været at undersøge, om revisor har indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

vedrørende regnskabsposter, der indeholder væsentlige regnskabsmæssige skøn. 

Der er blevet indbragt 14 revisorer for Revisornævnet for utilstrækkelig eller manglende dokumentation, herunder 

utilstrækkeligt eller manglende revisionsbevis vedrørende revisionen af værdiansættelse af aktiver, der er påvirket af 

væsentlige regnskabsmæssige skøn. Desuden har der i flere tilfælde manglet dokumentation for, at revisor har 

”udfordret” ledelsens regnskabsmæssige skøn i forbindelse med værdiansættelsen. Sagerne har typisk drejet sig om 

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

Der er herudover givet en påtale til 17 revisorer vedrørende dette fokusområde. 
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1.2.4.4 GOING CONCERN (FORUDSÆTNING OM FORTSAT DRIFT) 

Formålet med fokusområdet har været at undersøge: 

1) Om revisor har været tilstrækkelig opmærksom på eventuelle betydelige usikkerheder vedrørende 

forudsætningen om fortsat drift (going concern), og om sådanne problemer har været tilstrækkeligt oplyst i 

årsregnskabet. 

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

3) Om der er tilstrækkelig dokumentation for revisors overvejelser og revisionshandlinger. 

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

revisionspåtegningen, hvor dette har været krævet. 

Der er blevet indbragt ni revisorer for Revisornævnet på baggrund af utilstrækkelig dokumentation for overvejelser 

om going concern og to revisorer på baggrund af, at relevante forhold vedrørende going concern ikke er kommet til 

udtryk i erklæringen
14

. 

Herudover har 18 revisorer fået en påtale på baggrund af dette fokusområde.  

1.2.4.5 KONCERNREVISION 

Formålet med fokusområdet har været at undersøge, om ISA 600
15

 har været anvendt i tilstrækkeligt omfang ved 

koncernrevisioner. 

Der har været givet en påtale til fem revisorer for, at der ikke at har været udført tilstrækkelig revisionsplanlægning 

for revisionen af koncernregnskabet. I flere af sagerne har revisor revideret moderselskabet og alle datterselskaber. 

Det har i fem sager været påtalt, at der ikke har været tilstrækkelig dokumentation for revisionen af 

koncernregnskabet. 

Kontrollen vedrørende dette fokusområde har ikke resulteret i nogle indbringelser for Revisornævnet ved 2015 

kvalitetskontrollen.  

1.2.4.6 KVALITETSSIKRINGSGENNEMGANG (PIE) 

Formålet med dette fokusområde har været at undersøge, om kvalitetssikringsgennemgangen er udført af en person, 

som har de fornødne kvalifikationer og erfaring, og om kvalitetssikringsgennemgang er udført i så god tid, at 

eventuelle rettelser kan nå at blive indarbejdet inden erklæringsafgivelsen.  

Ved kvalitetskontrollen i 2015 er to revisorer blevet påtalt for manglende opfyldelse af kravene til dette område. 

Ingen revisorer er blevet indbragt for Revisornævnet. 

 

                                                                 

14
 Indgår som erklæringsfejl i tabel 3 

15
 ”Særlige overvejelser – revision af koncernregnskabet (herunder komponentrevisors arbejde)” 
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1.2.4.7 UAFHÆNGIGHED (PIE) 

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

revisionen, har været i konflikt med revisors uafhængighed, herunder om der er dokumentation for en stillingtagen til 

alle væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed og de sikkerhedsforanstaltninger, der 

er truffet. 

Ved kvalitetskontrollen i 2015 har to revisorer fået en påtale vedrørende manglende opfyldelse af kravene til dette 

område.  

 

1.3 GENNEMFØRELSE AF KVALITETSKONTROLLEN 2016  

Udtagelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol i 2016 blev foretaget af det daværende Revisortilsyn.  

Kvalitetskontrollen i 2016 er gennemført i henhold til reglerne i § 34-35 b i revisorloven, lovbek. nr. 1167 af 9. 

september 2016, samt bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, bek. nr. 968 af 28. juni 2016. 

Samme regelgrundlag ligger til grund for kvalitetskontrollen i 2017. 

I kontrolåret 2016 er der udført kvalitetskontrol af 74 ikke-PIE revisionsvirksomheder. 

I 2016 er der derudover udført kvalitetskontrol af to revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig 

interesse (PIE revisionsvirksomheder).  I forbindelse hermed er der foretaget gennemgang af 70 erklæringsopgaver, 

hvoraf 36 vedrører erklæringer afgivet overfor PIE virksomheder.  

Der pågår fortsat sagsbehandling af de gennemførte kvalitetskontroller i 2016. 

 

1.4 GENNEMFØRELSE AF KVALITETSKONTROLLEN 2017 

Erhvervsstyrelsen har for kontrolåret 2017 meddelt 139 revisionsvirksomheder, at disse er udtaget til kvalitetskontrol. 

Dette omfatter både ordinær og fornyet kvalitetskontrol. Heraf er seks PIE revisionsvirksomheder udtaget til ordinær 

kvalitetskontrol. 

Kvalitetskontrollen af ikke-PIE revisionsvirksomheder vil i al væsentlighed finde sted i efteråret 2017. 

Kvalitetskontrollen vil blive gennemført af Erhvervsstyrelsens eksterne kontrollantkorps. 

Kvalitetskontrollen af PIE revisionsvirksomheder vil, ligeledes i lighed med tidligere, blive gennemført af ansatte hos 

Erhvervsstyrelsen. Kvalitetskontrollen vil, i al væsentlighed, finde sted i perioden april – december 2017, efter 

nærmere aftale med de pågældende revisionsvirksomheder. 

 

1.5 INDBRINGELSER FOR REVISORNÆVNET OG RESULTATET HERAF  

Nedenfor er vist en oversigt over samtlige indbringelser for Revisornævnet, som Revisortilsynet, og siden 

Erhvervsstyrelsen, har foretaget vedrørende kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder og revisorer for 

kontrolårene 2004-2015. 
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TABEL 5. INDBRINGELSER FOR REVISORNÆVNET OG RESULTATET HERAF 

 

 Kontrolår 2004-2010 2011-2013 2014 2015 I alt 

 Sager til påkendelse 168 209 108 28 513 

 Endnu verserende sager 0 0 19 26 45 

 Virksomhed ikendt bøde 58 39 8 0 105 

 Revisor ikendt bøde 89
16

 140 56 1 286 

 Revisor frataget sin godkendelse for en periode 0 0 1 0 1 

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

0 1 0 0 1 

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

21 13 2 0 36 

 Advarsel virksomhed 8 0 0 0 8 

 Advarsel revisor 4 4 20
17

 1 29 

 Frifindelse virksomhed 9 3 1 0 13 

 Frifindelse revisor 6 7 1 0 14 

 Afvist f.eks. fordi virksomheden er ophørt 8
18

 2 0 0 10 

 

I kontrolåret 2011 ændrede det daværende Revisortilsyn praksis og indbragte revisionsvirksomheder og revisorer hver 

for sig. Til og med 2010 kvalitetskontrollen foretog Revisortilsynet en samlet indbringelse i de sager, hvor både 

revisionsvirksomheden og en eller flere tilknyttede revisorer blev indbragt for Revisornævnet. Tallene for 2004-2010 

kan derfor ikke direkte sammenholdes med tallene for 2011-2015. 

                                                                 

16
 Der er tale om antal sager og ikke antal revisorer. I samme sag kan flere revisorer være ikendt bøde. 

17
 Der henvises til tabel 6, samt afsnit 1.5.3 vedrørende kendelser, som er afsagt efter den 16. juni 2016 

18
 I opgørelsen er ikke taget sager med, hvor kun indbringelsen af revisionsvirksomheden eller revisor er afvist, og hvor 

der er ikendt sanktion til den anden indbragte. 
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Revisornævnet har siden 2011 givet hel eller delvis medhold i ca. 96 pct. af de sager, som er indbragt af 

Revisortilsynet/Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en gennemført kvalitetskontrol. 

 

1.5.1 KENDELSER I PERIODEN SIDEN SIDSTE REDEGØRELSE 

I perioden siden sidste redegørelse, hvilket er fra 31. marts 2016 til 30. april 2017, har Revisornævnet afsagt kendelser 

i 91 sager indbragt som følge en kvalitetskontrol.  

Ud af de 91 kendelser, som er afsagt i perioden 31. marts 2016 til 30. april 2017, har Revisornævnet i 66 sager ikendt 

revisionsvirksomheden eller revisor en bøde. Bødeintervallet har været 25.000-150.000 kr. for revisionsvirksomheder, 

og 10.000-175.000 kr. for revisorer.  

For så vidt angår sager, som er indbragt i perioden 31. marts 2016 til 30. april 2017, er der blevet pålagt bøder til 

revisionsvirksomheder for i alt 875.000 kr. og til revisorer for i alt 2.275.000 kr. Pålagte bøder tilfalder staten.  

I en sag er revisor blevet frakendt sin godkendelse i et år som følge af grove og gentagende overtrædelser
19

. I to af 

sagerne har Revisornævnet fundet den indklagede revisor skyldig i klagen, men den forskyldte disciplinærstraf er 

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

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

I 20 sager har revisor fået en advarsel. Der henvises til nedenstående afsnit om kendelser, som er afsagt efter 

ændringen af revisorloven. 

I én sag blev revisionsvirksomheden frifundet, idet Revisornævnet fandt, at Revisortilsynet ikke havde bevist, at 

revisionsvirksomheden ikke havde anvendt kvalitetsstyringssystemet i tilstrækkeligt omfang
20

. I en anden sag blev 

revisor frifundet, idet Revisornævnet fandt, at det ikke var godtgjort, at indklagede havde fået forelagt resultatet af 

kvalitetskontrollen, og erklæringen herom, i overensstemmelse med retningslinjerne
21

.  

 

1.5.2 GENTAGELSE 

Fire af de kendelser, som Revisornævnet har afsagt i perioden 31. marts 2016 til 31. marts 2017, vedrører en revisor 

eller en revisionsvirksomhed, som ligeledes har været indbragt og fundet skyldig i sager, som Revisortilsynet har 

indbragt for Revisornævnet indenfor de seneste 5 år
22

.
  

                                                                 

19
 Kendelse 73/2015 

20
 Kendelse 68/2016 

21
 Kendelse 59/2016 

22
 Kendelserne 42/2016, 72/2016, 73/2016 og 74/2016 
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Til sammenligning blev der i perioden 1. november 2014 til 30. marts 2016 afsagt en kendelse vedrørende en revisor, 

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

indenfor de seneste 5 år. 

 

1.5.3 PERIODEN EFTER ÆNDRINGER TIL REVISORLOVEN 

Efter ikrafttrædelsen af ændringerne til revisorloven foretog Erhvervsstyrelsen en revurdering af allerede indbragte 

sager for Revisornævnet.  

Erhvervsstyrelsen valgte at frafalde i alt seks sager, hvor Erhvervsstyrelsen vurderede, at der var tale om mindre 

alvorlige forseelser, som i førstegangstilfælde, efter de ændrede regler i revisorloven, ikke længere skal indbringes.  

Ud af de 91 kendelser, som er afsagt i perioden 31. marts 2016 til 30. april 2017, vedrører de 68 kendelser afsagt efter 

den 16. juni 2016. Nedenstående skema viser resultatet af de 68 kendelser: 

 

TABEL 6. RESULTATET AF KENDELSER AFSAGT EFTER DEN 16. JUNI 2016 

 

 Antal kendelser afsagt efter den 16. juni 2016  68 

 Virksomhed ikendt bøde 7 

 Revisor ikendt bøde 37
23

 

 Sager, hvor revisor er skyldig, men med strafbortfald/ingen tillægsstraf 2 

 Advarsel revisor 20 

 Frifindelse virksomhed 1 

 Frifindelse revisor 1 

Det fremgår af tabellen, at Revisornævnet har ikendt 20 revisorer en advarsel. Revisornævnet fandt revisor skyldig, 

men efter princippet i straffelovens § 3 og under de nugældende regler om disciplinærstraf, blev overtrædelserne 

vurderet at være mindre alvorlige.  

  

                                                                 

23
 Der er givet bøder i intervallet 30.000 – 175.00 kr. Herudover er der i en sag givet en tillægsbøde på 15.000 kr. 
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1.5.4 BØDESTØRRELSER 

 

TABEL 7. OVERSIGT OVER FORDELING AF BØDESTØRRELSE FOR REVISIONSVIRKSOMHEDER I PERIODEN 31. MARTS 
2016 TIL 30. APRIL 2017 

 

Bødestørrelse 25.000 100.000 150.000 

Antal 1 7 1 

 

Det er Revisornævnets faste praksis, at en revisionsvirksomhed, som udgangspunkt, i førstegangstilfælde idømmes en 

bøde på 100.000 kr., såfremt kvalitetsstyringssystemet ikke lever op til lovgivningens krav, eller hvis 

revisionsvirksomheden ikke har sikret en tilstrækkelig anvendelse af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem. 

I en sag blev der dog givet en bøde på 150.000 kr. som følge af gentagelsestilfælde
24

. 

I en anden sag vedrørende en revisionsvirksomhed fandt Revisornævnet, at revisionsvirksomheden skulle idømmes en 

bøde på 25.000 kr. på baggrund af, at revisionsvirksomheden, som reviderede virksomheder omfattet af revisorlovens 

daværende § 21, stk. 3 (PIE virksomheder), i ét tilfælde ikke havde sikret, at den underskrivende revisor blev udskiftet 

senest syv år efter revisor blev udpeget til opgaven
25

. 

  

                                                                 

24
 Kendelse 74/2015 

25
 Kendelse 13/2015 
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TABEL 8. OVERSIGT OVER FORDELING AF BØDESTØRRELSE FOR REVISORER I PERIODEN 31. MARTS 2016 TIL 30. 
APRIL 2017 

 

Bødestørrelse 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 

Antal 6 5 1 4 16 2 

 

 

40.000 50.000 60.000 75.000 100.000 110.000 125.000 175.000 

10 5 1 2 2 1 1 1 

I de fem sager, hvor revisor er ikendt en bøde på 100.000 kr. eller derover, vedrører overtrædelserne blandt andet 

revisors manglende uafhængighed og/eller manglende dokumentation herfor.  I tre af sagerne havde revisor og/eller 

dennes medarbejder haft adgang til kundens bankkonto, og revisor havde foretaget betalinger
26

.  

I de to andre sager, hvor der er sket overtrædelse af uafhængighedsreglerne, var der foretaget krydsende revision
27

.  

 

Revisornævnets kendelser offentliggøres på Revisornævnets hjemmeside www.erhvervsstyrelsen.dk/revisornaevnet-

1. 

 

  

                                                                 

26
Kendelserne 28/2016, 31/2016 og 79/2016 

27
 Kendelserne 29/2016 og 109/2016 

http://www.erhvervsstyrelsen.dk/revisornaevnet-1
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/revisornaevnet-1
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2. ÆNDRING AF KVALITETSKONTROLLEN MED VIRKNING FRA 2016  

2.1 ÆNDRING AF KVALITETSKONTROLLEN 

Ved ændringen af revisorloven i 2016 blev der foretaget ændringer i bestemmelserne om kvalitetskontrol. 

Ændringerne vedrører særligt udtagelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol, afslutning af en kvalitetskontrol 

samt offentliggørelse af resultatet af en kvalitetskontrol.  

 

2.1.1 UDTAGELSE TIL KVALITETSKONTROL – RISIKOBASERET UDVÆLGELSE 

Hidtil har der været udført risikobaseret kontrol med udgangspunkt i nærmere fastsatte kriterier for udvælgelse af 

erklæringsopgaver til kontrol samt ved kontrollen af erklæringsopgaver, hvor der har været særlig fokus på udvalgte 

områder.  

Den risikobaserede tilgang udvides fremover, således at Erhvervsstyrelsen i 2017 har udtaget revisionsvirksomheder til 

kvalitetskontrol på grundlag af en risikoanalyse, frem for systematisk kontrol af alle revisionsvirksomheder.  

Herudover vil der fremadrettet blive anlagt en endnu større risikobaseret tilgang ved udvælgelse af enkeltsager til 

kvalitetskontrol, hvorefter større revisionsengagementer, hvor risikoen ved fejl og mangler kan være fatal for 

samfundsøkonomien og tredjemand, vil være i fokus. 

I forbindelse med Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol vil der derved være større fokus fremadrettet på de 

revisionsvirksomheder og de erklæringsopgaver, hvor risikoen for og ved væsentlige fejl og mangler er størst.  

Under hensyntagen hertil vil fokus fremadrettet være rettet mod de revisionsvirksomheder og de erklæringsopgaver, 

hvor betydningen af potentielle væsentlige fejl og mangler vurderes at være størst for samfundsøkonomien og for 

tredjemand. PIE revisionsvirksomheder og ikke-PIE revisionsvirksomheder, der reviderer mellemstore og store 

virksomheder, udtages dog fortsat til kvalitetskontrol indenfor en nærmere angiven tidsperiode uanset risiko. I 

henhold til revisorloven, skal ikke-PIE revisionsvirksomheder, der reviderer mellemstore og store virksomheder, 

udtages til kvalitetskontrol mindst hvert 6. år.  

Kontrolfrekvensen for kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder er fastsat i revisorforordningen til mindst hvert 6. 

år for de PIE revisionsvirksomheder, der alene reviderer små og mellemstore PIE virksomheder, og mindst hver 3. år 

for de PIE revisionsvirksomheder, der reviderer store PIE virksomheder.  

Ud fra en risikovurdering underlægges PIE revisionsvirksomheder, der reviderer OMXC20 Cap kunder, OMXC Large 

Cap kunder eller OMXC Mid Cap kunder, en årlig kvalitetskontrol
28

.  

                                                                 

28
 Kvalitetskontrollen tilrettelægges dog således, at gennemgangen af kvalitetsstyringssystemet sker på rotationsbasis, 

svarende til en fuld kvalitetskontrol hvert tredje år. Hidtil har alle PIE revisionsvirksomheder været kategoriseret ens i 

forhold til kontrolfrekvens (mindst hvert 3. år), men fra 2017 er udtagelsen af PIE revisionsvirksomheder sket med 

udgangspunkt i størrelsen af de PIE virksomheder, der udføres revision af. 
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I 2016 har styrelsen identificeret relevante risikoindikatorer med henblik på at kunne identificere 

revisionsvirksomheder og erklæringsopgaver med størst risiko for og ved væsentlige fejl og mangler.  

Den praktiske udtagning af revisionsvirksomheder og erklæringsopgaver til kvalitetskontrol har i vidt omfang baseret 

sig på datadrevet udsøgning på baggrund af de identificerede risikoindikatorer. Erhvervsstyrelsen vil årligt udvikle og 

evaluere risikoindikatorerne. De risikoindikatorer, der ligger til grund for Erhvervsstyrelsens risikoanalyse, er 

offentliggjort i Erhvervsstyrelsens retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol.  

 

2.1.2 AFSLUTNING AF EN KVALITETSKONTROL 

Fra og med 2016 er der foretaget ændring i, hvorledes en kvalitetskontrol afsluttes. 

Ved afslutningen af en kvalitetskontrol modtager revisionsvirksomheden en rapport fra Erhvervsstyrelsen med de 

væsentligste konklusioner fra kvalitetskontrollen. Af rapporten fremgår Erhvervsstyrelsens vurdering af 

revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem og de kontrollerede erklæringsopgaver, samt en nærmere beskrivelse 

af konstaterede fejl og mangler samt anbefalinger.  

I de tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er forbedringspunkter, vil rapporten indeholde henstillinger til, at 

revisionsvirksomheden skal følge op på de identificerede forbedringspunkter. Ved afslutningen af kvalitetskontrollen 

vil det ligeledes fremgå, om Erhvervsstyrelsen i forbindelse med kvalitetskontrollen har vurderet, at 

kvalitetsstyringssystemet og/eller en eller flere erklæringsopgaver skal underlægges en nærmere undersøgelse. 

Rapporten indeholder derudover Erhvervsstyrelsen vurdering af, om kvalitetskontrollen kan afsluttes uden yderligere 

opfølgning, eller om der skal gennemføres en opfølgende kvalitetskontrol med henblik på at påse, om 

revisionsvirksomheden har fulgt op på Erhvervsstyrelsens identificerede forbedringspunkter.  

I forbindelse med afslutningen af kvalitetskontrollen kan Erhvervsstyrelsen henstille, at revisionsvirksomheden skal 

udarbejde en handlingsplan med revisionsvirksomhedens forslag til opfølgning på konstaterede fejl og mangler.  

Revisionsvirksomhedens handlingsplan skal godkendes af Erhvervsstyrelsen, før den er endelig. I forbindelse med den 

opfølgende kvalitetskontrol kontrolleres det, om revisionsvirksomheden har efterlevet handlingsplanen.  

Fra og med kontrolåret 2016 har Erhvervsstyrelsen således, i forbindelse med afslutningen af en kvalitetskontrol, taget 

stilling til, om der er behov for at iværksætte en nærmere undersøgelse af forhold hos revisionsvirksomheden eller en 

eller flere erklæringsopgaver, med henblik på at vurdere, om der er sket overtrædelse af revisorlovgivningen.  

I de tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen vurderer, at der skal iværksættes en nærmere undersøgelse af 

revisionsvirksomheden eller en eller flere erklæringsopgaver, træffer Erhvervsstyrelsen efterfølgende afgørelse på 

baggrund af den gennemførte undersøgelse. I forbindelse hermed tages der stilling til, om den eller de konkrete 

overtrædelser skal medføre en påtale, påbud eller, i grove tilfælde, en indbringelse for Revisornævnet. 

Med ændringen af revisorloven er der således sket en adskillelse af kvalitetskontrollen og administrative reaktioner og 

sanktioner. Hidtil kunne Revisortilsynet i forbindelse med afslutningen af en kvalitetskontrol give påtaler til revisorer 

og revisionsvirksomheder samt indbringe disse for Revisornævnet. Fra og med 2016 kontrollen vil der skulle 

iværksættes en undersøgelse, hvis det i forbindelse med en kvalitetskontrol er vurderet, at der er sket en væsentlig 

overtrædelse af revisorlovgivningen. I forlængelse heraf skal der træffes en afgørelse på baggrund af den gennemførte 

undersøgelse.  
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2.1.3 OFFENTLIGGØRELSE 

Ændringen af revisorloven giver, som noget nyt, Erhvervsstyrelsen mulighed for at offentliggøre individuelle resultater 

af en kvalitetskontrol. Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om at offentliggøre resultatet af en kvalitetskontrol, hvis 

det i forbindelse med en opfølgende kvalitetskontrol konstateres, at der ikke er fulgt op på henstillinger fra en 

tidligere kvalitetskontrol. Erhvervsstyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om at offentliggøre resultatet af en 

kvalitetskontrol, hvis revisionsvirksomheden ikke efterkommer Erhvervsstyrelsens henstilling om at udarbejde en 

handlingsplan.  

Offentliggørelsen består af et sammendrag af Erhvervsstyrelsens væsentligste konklusioner fra kvalitetskontrollen, 

samt styrelsens anførte forbedringspunkter. Offentliggørelsen indeholder revisionsvirksomhedens navn, men er i 

øvrigt i anonymiseret form. 

Fra 2017 offentliggør Erhvervsstyrelsen resultatet af kvalitetskontrollen for de PIE revisionsvirksomheder, der 

gennemgår en årlig kvalitetskontrol. Offentliggørelsen består af et sammendrag af Erhvervsstyrelsens væsentligste 

konklusioner fra kvalitetskontrollen, samt styrelsens eventuelle anførte forbedringspunkter. Offentliggørelsen 

indeholder revisionsvirksomhedens navn, men er i øvrigt i anonymiseret form. 

 

2.1.4 ORGANISERING 

Med vedtagelsen af ændringen af revisorloven har tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder været genstand 

for en række organisatoriske ændringer.  

Der henvises til figur 1 og 2 for organiseringen af det offentlige tilsyn med revisionsvirksomheder og revisorer før og 

efter den 17. juni 2016. 

 

FIGUR 1 DET OFFENTLIGE TILSYN MED REVISORER OG REVISIONSVIRKSOMHEDER FØR 17. JUNI 2016
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FIGUR 2 DET OFFENTLIGE TILSYN MED REVISORER OG REVISIONSVIRKSOMHEDER EFTER 17. JUNI 

2016 
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3. UNDERSØGELSER 

3.1 INDLEDNING 

Erhvervsstyrelsen kan iværksætte en undersøgelse, hvis det vurderes, at der er risiko for, at en revisor eller 

revisionsvirksomhed vil overtræde eller har overtrådt revisorlovgivningens bestemmelser. En undersøgelse kan 

iværksættes enten for at forhindre en overtrædelse eller for at konstatere, om der er sket en overtrædelse
29

.  

Styrelsen kan ligeledes iværksætte en undersøgelse, hvis den bliver anmodet herom af en kompetent 

tilsynsmyndighed fra et andet land
30

.  

Iværksatte og afgjorte undersøgelser frem til den 16. juni 2016 er gennemført i henhold til reglerne i §§ 37-42 i 

revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008 med senere ændringer. 

Erhvervsstyrelsen kan afslutte en undersøgelse med at: 

 Give en påtale, når en overtrædelse har fundet sted.  

 Påbyde at en overtrædelse skal bringes til ophør.  

 Indbringe revisor og/eller revisionsvirksomheden for Revisornævnet.  

 

Erhvervsstyrelsen kan derudover afslutte undersøgelsen uden reaktion, hvis resultatet af undersøgelsen viser, at der 

ikke er sket en overtrædelse af revisorlovgivningen. 

Erhvervsstyrelsen kan desuden beslutte, at resultatet af en undersøgelse skal offentliggøres på Erhvervsstyrelsens 
hjemmeside

31
. 

Undersøgelser, der er iværksat eller afgjort efter den 17. juni 2016, er gennemført i henhold til §§ 37-42 i lov nr. 468 af 
17. juni 2008 som ændret ved nr. 631 af 8. juni 2016. 

I forbindelse med lovændringen fik Erhvervsstyrelsen udvidet sine beføjelser til at gennemføre undersøgelser. 
Erhvervsstyrelsen kan fremover ligeledes iværksætte og gennemføre en undersøgelse, hvis styrelsen vurderer, at der 
er en risiko for, at en virksomhed af interesse for offentligheden, eller et medlem af det øverste ledelsesorgan, eller 
revisionsudvalg i en sådan virksomhed, har overtrådt eller vil overtræde lovbestemmelser, der gennemfører artikel 37 

                                                                 

29
 Erhvervsstyrelsen er ikke en klageinstans, men kan vælge selv at tage undersøgelsessager op. 

30
 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.   

31
 Jf. revisorlovens § 41. Bestemmelsen er ophævet i forbindelse med vedtagelsen af ændringer til revisorloven og 

videreført i § 47a og § 47b. I henhold til de vedtagne ændringer skal styrelsen offentliggøre påbud, mens styrelsen kan 

offentliggøre afgørelser, hvis styrelsens undersøgelse giver anledning til at frikende revisor, påtale eventuelle 

overtrædelser eller indbringe revisor for Revisornævnet. Afgørelser vedrørende fysiske personer anonymiseres.  



 

29 

 

og 38 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede 
regnskaber som ændret ved direktiv 2014/56/EU.  

Erhvervsstyrelsen kan endvidere fremover iværksætte og gennemføre en undersøgelse, hvis der i forbindelse med en 
kvalitetskontrol er konstateret risiko for, at en revisor, revisionsvirksomhed, en virksomhed af interesse for 
offentligheden eller et medlem af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg har overtrådt eller vil overtræde 
revisorlovgivningens bestemmelser eller lovbestemmelser, der gennemfører artikel 37 og 38 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber som ændret ved 
direktiv 2014/56/EU.   

Erhvervsstyrelsen har fremover endvidere beføjelse til at indbringe et medlem af det øverste ledelsesorgan eller 

revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden, en virksomhed af interesse for offentligheden eller 

begge for Revisornævnet. 

 

3.2 UNDERSØGELSER GENERELT 

Erhvervsstyrelsen iværksætter forskelligartede undersøgelser.  Ressourceforbruget på de enkelte sager kan variere 

meget fra sag til sag. I sager, der eksempelvis drejer sig om objektive konstaterbare overtrædelser 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 

erklæringsarbejde har levet op til god revisorskik, kan det indebære et stort ressourceforbrug, at få undersøgt og 

truffet afgørelse i sagen.  

For styrelsen er det imidlertid afgørende at prioritere de sager, der har høj samfundsmæssig interesse. 

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

er nødvendige for at kunne træffe en afgørelse. 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. 

I forbindelse med undersøgelser er det Erhvervsstyrelsens primære opgave at indhente oplysninger fra revisorer og 

revisionsvirksomheder med henblik på at vurdere mulige overtrædelser af revisorlovgivningen. Erhvervsstyrelsens 

opgave er ikke at forfølge strafbare overtrædelser. Denne kompetence tilkommer politiet
32

. 

Erhvervsstyrelsen gennemfører sædvanligvis en undersøgelse 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 aflægger revisor et besøg med henblik på at gennemgå dokumentationen på revisors kontor. 
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 Det skal i den forbindelse nævnes, at Revisornævnskendelser ikke er en straf, men derimod en forvaltningsretlig 

sanktion, jf. forarbejderne til revisorloven. 
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Undersøgelserne tilrettelægges efter, hvilken dokumentation der er nødvendig, hvor meget dokumentation styrelsen 

allerede er i besiddelse af, og hvilke typer af overtrædelser der potentielt er tale om. 

 

3.3 AFGJORTE UNDERSØGELSER I 2015 OG 201633 

Erhvervsstyrelsen har i 2015 afgjort fire sager, der førte til reaktioner overfor de undersøgte revisorer. En af sagerne 

blev iværksat i 2015 og tre sager i 2014. I alt har Erhvervsstyrelsen i sagerne konstateret 10 overtrædelser af 

revisorlovgivningen. 

I 2014 afgjorde Erhvervsstyrelsen 15 sager og konstaterede 29 overtrædelser af revisorlovgivningen.  

Erhvervsstyrelsen har afgjort 13 undersøgelsessager i 2016. Tre af disse sager blev iværksat i 2015, mens de øvrige 10 

sager blev iværksat i løbet af 2016. Styrelsen har konstateret i alt 14 overtrædelser af revisorloven vedrørende disse 

sager.  

Erhvervsstyrelsen har fra 1. januar 2017 til 30. april 2017 afgjort to sager, der er endt med henholdsvis en indbringelse 

for Revisornævnet og en påtale. Disse to sager vil blive omtalt nærmere i den næstfølgende redegørelse.    

Der har været tale om forskellige typer overtrædelser af revisorlovgivningen. I tabel 9 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, indgår disse kun som ét forhold.  

TABEL 9 TYPEN AF OVERTRÆDELSER I AFGJORTE UNDERSØGELSER 

 

 2016 2015  2014  

Erklæringsbekendtgørelsen 
 

2 1 1 

Uafhængighedsreglerne 
 

7 1 3 

Registreringsforhold 
 

0 1 2 

God revisorskik 
 

3 7 19 

Andre forhold 
 

2 0 4 

I alt 
 

14 10 29 

                                                                 

33
 Det bemærkes, at Erhvervsstyrelsens offentliggjorte Årsberetning for 2016 omfatter tal og data fra 2016, mens 

denne redegørelse tillige omfatter tal og data fra 2015 og 2016.  
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Erhvervsstyrelsen har, på bagrund af grovheden af overtrædelsen, offentlighedens interesse mv., i hver enkel sag 

vurderet, hvilken form for reaktion der skal benyttes. 

I 2015 medførte alle fire undersøgelser en indbringelse for Revisornævnet.  

I 2016 og frem til 30. april 2017 blev revisorerne i seks sager indbragt for Revisornævnet. To sager resulterede i et 

påbud til revisorvirksomhederne. Tre sager resulterede i en påtale til revisorerne og i én sag fik en person en advarsel 

for at bruge titlen ”registreret revisor”, selvom personens godkendelse var bortfaldet. I de resterende tre sager 

lukkede Erhvervsstyrelsen sagen uden reaktion.  

I 2014 blev 10 undersøgelsessager indbragt for Revisornævnet og tre undersøgelsessager blev afgjort med en påtale.  

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort resultatet af en undersøgelse i både 2015 og 2016. Det er Erhvervsstyrelsens 

praksis kun at offentliggøre afgørelser, som vurderes at være principielle.  

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 25. marts 2015 resultatet af undersøgelsen af revisionen af årsregnskaberne for 

2012 for de danske selskaber i Genan-koncernen. Nyheden og resuméet af styrelsens undersøgelse kan ses på 

følgende link:  

https://erhvervsstyrelsen.dk/mangelfuld-revision-af-genan.   

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 9. september 2016 resultatet af styrelsens undersøgelse af 

revisionsvirksomhedens udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan Business & 

Development A/S. Resultatet af styrelsens undersøgelse kan ses på følgende link: 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/afgoerelse_vedroerende_deloittes_udfoerte_interne_kvalitetskontrol

_af_revisionen_af_aarsrapporten_for_2012_for_genan_business_development_as.pdf. 

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde desuden den 15. februar 2017 resultatet af styrelsens undersøgelse af revisionen af 

årsregnskabet for 2014 for Hesalight A/S under konkurs. Nyheden og resuméet af styrelsens undersøgelse kan ses på 

følgende link:  

https://erhvervsstyrelsen.dk/erhvervsstyrelsens-undersoegelse-af-aarsregnskabet-perioden-1-juli-2014-31-december-

2014-hesalight. 

 

3.3.1 BESKRIVELSE AF FORHOLD I UNDERSØGELSER AFGJORT I 2015 

Beskrivelsen af de enkelte forhold i nedenstående afsnit indeholder ikke en detaljeret beskrivelse af alle de forhold, 

styrelsen har valgt at lægge vægt på ved valg af reaktion 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 behandlet forskelligt, selvom 

dette ikke er tilfældet. 

ERKLÆRINGSBEKENDTGØRELSEN 

I en sag havde revisor i arbejdspapirerne anført, at der kunne afgives en erklæring uden forbehold eller supplerende 

oplysninger. Det fremgik dog af samme arbejdspapirer, at hovedaktionæren havde et ulovligt aktionærlån. Revisor 

oplyste, at beløbet var udgiftsført som personaleomkostninger, hvorfor der ikke var tale om et ulovligt aktionærlån. 

Udbetalingen som løn blev dog ikke indberettet til SKAT, hvorfor revisor skulle have oplyst herom i en supplerende 

oplysning i revisors erklæring.  

https://erhvervsstyrelsen.dk/mangelfuld-revision-af-genan
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/afgoerelse_vedroerende_deloittes_udfoerte_interne_kvalitetskontrol_af_revisionen_af_aarsrapporten_for_2012_for_genan_business_development_as.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/afgoerelse_vedroerende_deloittes_udfoerte_interne_kvalitetskontrol_af_revisionen_af_aarsrapporten_for_2012_for_genan_business_development_as.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/erhvervsstyrelsens-undersoegelse-af-aarsregnskabet-perioden-1-juli-2014-31-december-2014-hesalight
https://erhvervsstyrelsen.dk/erhvervsstyrelsens-undersoegelse-af-aarsregnskabet-perioden-1-juli-2014-31-december-2014-hesalight
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Erhvervsstyrelsen anså dette for at være en overtrædelse af den daværende § 7, stk. 2, i erklæringsbekendtgørelsen. 

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

UAFHÆNGIGHEDSBESTEMMELSER 

To revisorer havde underskrevet en revisionspåtegning på et årsregnskab for et selskab, hvori et af 

revisionsvirksomhedens bestyrelsesmedlemmer havde en ejerandel. Bestyrelsesmedlemmet indgik endvidere i 

ledelsen i det selskab, som revisionspåtegningen omhandlede. Styrelsen anså dette for at være en overtrædelse af 

uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 2, nr. 3, og nr. 4. Overtrædelsen blev indbragt for Revisornævnet.  

REGISTRERINGSFORHOLD  

Styrelsen har i én sag truffet afgørelse om, at det var en overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 2, at revisor afgav 

erklæringer med sikkerhed uden at være tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed. Kun godkendte 

revisionsvirksomheder kan udtages til kvalitetskontrol, og den pågældende revisor har således afgivet erklæringer 

med sikkerhed uden at være underlagt den lovpligtige kvalitetskontrol. Overtrædelsen blev indbragt for 

Revisornævnet. Revisor fortsatte med at afgive erklæringer uden at være tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed, 

efter at styrelsen i høringsbrevet gjorde opmærksom på forholdet. Dette fandt styrelsen var en skærpende 

omstændighed.  

OVERTRÆDELSE AF GOD REVISORSKIK 

En revisor havde afgivet en erklæring med høj grad af sikkerhed vedrørende egenkapitalens tilstedeværelse i en 

virksomhed. Erklæringen blev indsendt til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med, at virksomheden havde søgt 

genregistrering. Virksomhedens væsentligste aktiver bestod af ejendomme. Revisor havde alene rettet forespørgsler 

til virksomhedens ledelse vedrørende tilstedeværelsen af ejendommene. Værdiansættelsen af ejendommene blev af 

revisor revideret ved en regnskabsanalyse. Dokumentationen for den udførte regnskabsanalyse var dog ikke 

tilstrækkelig, idet revisor ikke havde forholdt sig til, at der i de analyserede pengestrømme indgik indtægter fra en 

fraflyttet lejer. Erhvervsstyrelsen anså forholdene for at være en mangel ved revisionsdokumentationen og dermed en 

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

I ovenstående sag indgik tillige tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, som et væsentligt aktiv. Revisor havde 

modtaget en bekræftelse på nettotilgodehavendet fra virksomhedens ledelse, men revisor havde ikke udførte 

handlinger med henblik på at revidere værdiansættelsen af tilgodehavenderne. Styrelsen anså dette for at være en 

overtrædelse af god revisorskik. Forholdet blev tillige med ovenstående forhold i sagen indbragt for Revisornævnet.  

FORHOLD KONSTATERET I FORBINDELSE MED UNDERSØGELSE AF REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABERNE 

FOR 2012 FOR GENAN-KONCERNEN 

En virksomhed i Genan-koncernen havde indregnet udviklingsomkostninger i balancen. Udviklingsomkostninger var 

virksomhedens væsentligste aktiv. Revisors arbejdspapirer indeholdt ikke dokumentation for, at revisor havde 

vurderet, om de indregnede omkostninger kunne henføres til forskning eller udvikling. Der var ikke dokumentation 

for, at revisor havde foretaget en vurdering af, om de indregnede omkostninger havde en sådan tilknytning til 

projektet, at omkostningerne kunne indregnes som et aktiv. Endelig havde revisor ikke dokumenteret, hvilke 

handlinger revisor havde foretaget med henblik på at konstatere, om der var indikationer på et nedskrivningsbehov på 

de indregnede udviklingsomkostninger. Erhvervsstyrelsen anså dette for at være en overtrædelse af god revisorskik. 

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

En virksomhed i Genan-koncernen havde indregnet igangværende arbejder i henhold til produktionskriteriet. De 

igangværende arbejder bestod af to projekter. I et af projekterne havde ledelsen vurderet, at færdiggørelsesgraden 
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var 95 %. Forkalkulationen på projektet og opfølgningen herpå viste, at der manglende omkostninger på ca. 117 mio. 

kr. før projektet var færdiggjort, svarende til en færdiggørelsesgrad på 75 %. Revisor havde ikke forholdt sig hertil i 

arbejdspapirerne. Det andet projekt havde ligget stille i det aktuelle regnskabsår. Der var i tidligere regnskabsår 

indtægtsført ca. 40 % af den forventede avance, selvom projektet kun lige var iværksat. Revisor havde ikke i 

arbejdspapirerne dokumenteret, at der var grundlag for, at en så stor del af avancen kunne indtægtsføres så tidligt i 

projektet, ligesom revisor ikke havde forholdt sig til om det forhold, at projektet havde ligget stille i regnskabsåret 

kunne havde betydning for værdiansættelse af projektet. Erhvervsstyrelsen anså dette for at være en overtrædelse af 

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

En virksomhed i Genan-koncernen havde væsentlige transaktioner med nærtstående parter. Der var ikke oplyst herom 

i regnskabet, som var aflagt efter reglerne for klasse C virksomheder. Revisor havde endvidere ikke i arbejdspapirerne 

identificeret alle de relevante nærtstående parter. I arbejdspapirerne havde revisor konkluderet, at alle transaktioner 

med nærtstående parter var indgået på markedsmæssige vilkår. Denne konklusion var dog ikke dokumenteret i 

arbejdspapirerne. Da der var tale om væsentlige transaktioner med nærtstående parter, vurderede Erhvervsstyrelsen, 

at den manglende dokumentation var en overtrædelse af god revisorskik. 

En virksomhed i Genan-koncernen havde i regnskabsåret indregnet tilgang på goodwill. Tilgangen vedrørte det 

forhold, at virksomheden havde genforhandlet en aftale med en tilknyttet virksomhed, og derved havde 

virksomheden opnået ret til at sælge produkter til tredjemand fremfor alene til den tilknyttede virksomhed. 

Virksomheden og revisor anså kontrakten for at være tilkøb af en aktivitet og indregnede goodwill på baggrund af 

kontrakten. I dokumentationen indgik alene den nævnte aftale. Revisor havde ikke forholdt sig til, om den 

genforhandlede kontrakt reelt set medførte, at virksomheden kunne indregne regnskabsmæssig goodwill, ligesom 

revisor ikke havde forholdt sig til værdiansættelsen heraf. Erhvervsstyrelsen anså dette for at være en overtrædelse af 

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

En virksomhed i Genan-koncernen skulle i henhold til årsregnskabslovens § 82 indregne indirekte 

produktionsomkostninger på varebeholdninger. Revisor havde konstateret, at virksomheden kun delvist indregnede 

IPO på varebeholdningerne, svarende til 72 % af de samlede indirekte produktionsomkostninger, der skulle indregnes 

på varebeholdningerne. Erhvervsstyrelsen vurderede, at virksomheden skulle indregne indirekte 

produktionsomkostninger fuldt ud, men revisor havde ikke forholdt sig til, om den manglende indregning af de 

resterende indirekte produktionsomkostninger var væsentligt for regnskabet eller om fejlen skulle have været oplyst 

til ledelsen. Erhvervsstyrelsen anså dette for at være en overtrædelse af god revisorskik. Forholdet blev tillige med 

andre forhold i sagen indbragt for Revisornævnet. 

Styrelsen har offentliggjort afgørelsen i resumé, og i afsnit 3.3 er der link til det offentliggjorte resumé. 

 

3.3.2 BESKRIVELSE AF FORHOLD I UNDERSØGELSER AFGJORT I 2016 

ERKLÆRINGSBEKENDTGØRELSEN  

Erhvervsstyrelsen indbragte en revisor for Revisornævnet for at have afgivet erklæring på syv vurderingsberetninger, 

som ikke var udformet i overensstemmelse med selskabslovens § 36, stk. 1, jf. dagældende erklæringsbekendtgørelse 

§ 17, stk. 1-2.  

I seks af vurderingsberetningerne havde revisor ikke beskrevet de indskudte aktiver i selskaberne i overensstemmelse 

med selskabslovens § 36, stk. 1, nr. 1, og i den sidste vurderingsberetning var der uoverensstemmelse i oplysningerne 

om tegningskursen på de modtagne anparter.  



 

34 

 

Erhvervsstyrelsen indbragte en revisor for i to tilfælde ikke at have udformet revisionspåtegninger i overensstemmelse 

med dagældende erklæringsbekendtgørelse § 5, stk. 4 og 5. I den ene revisionspåtegning havde revisor afgivet et 

forbehold, men revisor havde ikke modificeret konklusionen i revisionspåtegningen. I den anden revisionspåtegning 

havde revisor afgivet et forbehold for virksomhedens fortsatte drift, men revisor havde kun afgivet en konklusion med 

forhold i revisionspåtegningen.  

UAFHÆNGIGHEDSBEKENDTGØRELSEN 

Erhvervsstyrelsen indbragte en revisor for Revisornævnet for at have overtrådt dagældende 

uafhængighedsbekendtgørelse § 2, stk. 1, nr. 4, idet revisor afgav revisorerklæringer ved kontantstiftelsen af to 

anpartsselskaber. Revisors medinteressent i revisionsvirksomheden var direktør i moderselskabet til det selskab, der 

stiftede de to anpartsselskaber.  

Erhvervsstyrelsen indbragte en revisor for Revisornævnet for at have overtrådt dagældende 

uafhængighedsbekendtgørelse § 2, stk. 1, nr. 2, idet revisor havde revideret et årsregnskab for en virksomhed, selvom 

han havde været direktør for virksomheden i løbet af virksomhedens regnskabsår.    

Erhvervsstyrelsen indbragte to revisorer for Revisornævnet for at have overtrådt dagældende 

uafhængighedsbekendtgørelse § 6, nr. 3. Revisorerne afgav revisionspåtegningen på et årsregnskab for en 

virksomhed, hvori den administrative leder af revisorkontoret, som revisorerne var tilknyttet, ejede 30 pct. af 

kapitalandelene gennem et 100 pct. ejet holdingselskab.  

Erhvervsstyrelsen indbragte en revisor for Revisornævnet for at have overtrådt dagældende 

uafhængighedsbekendtgørelse § 2, stk. 1, nr. 1, litra b, samt § 2, stk. 1, nr. 2, for at have afgivet en erklæring om 

genoptagelse for et selskab under tvangsopløsning. Revisors hustru, der tillige var ansat i revisors 

revisionsvirksomhed, blev indsat som direktør på selskabets ekstraordinære generalforsamling, og samtidig afgav 

revisor erklæringen om genoptagelse for selskabet. 

Erhvervsstyrelsen indbragte en revisor for Revisornævnet for at have overtrådt dagældende 

uafhængighedsbekendtgørelse § 6, nr. 3. Revisor havde revideret virksomhedens årsregnskaber to år i træk. Samtidig 

udførte en medarbejder i den revisionsvirksomhed, som revisor var tilknyttet, administrative opgaver for 

virksomheden og gennemførte betalinger på vegne af virksomheden.  

OVERTRÆDELSE AF GOD REVISORSKIK 

Erhvervsstyrelsen indbragte en revisor for Revisornævnet for ikke at have efterlevet god revisorskik, jf. revisorlovens § 

16, stk. 1, idet revisor ikke havde opnået tilstrækkeligt og egnet bevis for at kunne afgive erklæring på 

vurderingsberetninger ved stiftelsen af syv anpartsselskaber samt revisorerklæring på åbningsbalance på det ene 

anpartsselskab. Revisor havde ikke dokumenteret, at der var foretaget tilstrækkelig planlægning af 

revisionsopgaverne, og i alle syv revisionsopgaver var der manglende eller mangelfuld dokumentation for revisionen 

af tilstedeværelsen af de indskudte aktiver. I tre af revisionsopgaverne var der manglende dokumentation for 

revisionen af værdiansættelsen af de indskudte aktiver.  

Erhvervsstyrelsen gav i en sag en påtale til to revisorer for ikke at have opnået tilstrækkeligt og egnet bevis for, at 

oplysningerne i en note til et årsregnskab ikke var i overensstemmelse med regnskabslovgivningen. Virksomheden 

havde fået et påbud af den relevante myndighed om at ændre noten, idet beløbsmæssige angivelser i noten ikke var 

korrekt opgjort. Det fremgik af revisorernes arbejdspapirer, at revisorerne var opmærksomme på, at de 

beløbsmæssige angivelser i noten var behæftet med usikkerhed, idet virksomhedens rapporteringssystem ikke var 

blevet ensrettet efter, at virksomheden havde indgået i en fusion med en anden tilsvarende virksomhed. Revisorerne 
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måtte derfor være bekendt med, at det udtræk fra virksomhedens rapporteringssystem, som virksomheden fik med 

de beløbsmæssige angivelser til noten, ikke var nøjagtige.  

Erhvervsstyrelsen gav i en sag en påtale til to revisorer for ikke at have kontrolleret, at præsentationen af 

egenkapitalposten i virksomhedens reviderede årsregnskab var i overensstemmelse med virksomhedens 

underliggende bogføring. Den fejlagtige præsentation af egenkapitalposten medførte, at regnskabsbrugerne kunne 

foranlediges til at tro, at virksomheden overtrådte udbyttereglerne i selskabsloven. Det fremgik således af det 

reviderede årsregnskab, at virksomheden havde oparbejdet et overført underskud, samtidig med at der blev udloddet 

et udbytte på 1 mio.kr  

ANDRE FORHOLD  

Erhvervsstyrelsen gav i en sag en påtale til revisionsvirksomheden for ikke at have dokumenteret, at der blev iværksat 

passende skridt til hurtig og effektiv afhjælpning af de væsentlige fejl og mangler, der blev konstateret ved en intern 

kontrol af revisionen af årsregnskabet for 2012 for Genan Business & Development A/S. Den interne 

kvalitetskontrollant havde ved sin gennemgang af revisionsopgaven konstateret alvorlige og væsentlige mangler i 

revisionsopgaven og videregivet sine kritikpunkter til virksomhedens ansvarlige afdeling for kvalitetsstyring. Der blev 

afholdt et møde mellem den ansvarlige partner på revisionsopgaven og medlemmer af afdelingen med ansvar for 

kvalitetsstyring, hvor det blev aftalt, hvad revisor skulle gøre for at rette op på de konstaterede forhold. 

Revisionsvirksomheden fulgte ikke rettidigt op på, om den ansvarlige partner rettede op på de konstaterede forhold, 

hvilket Erhvervsstyrelsen kritiserede.  

Styrelsen har offentliggjort afgørelsen i resumé, og i afsnit 3.3 er der link til resuméet. 

 

3.4 REVISORNÆVNETS AFGØRELSER I DE INDBRAGTE SAGER 

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

 

TABEL 10. STATUS PÅ DE AF STYRELSEN INDBRAGTE SAGER FOR REVISORNÆVNET PR. 31. DECEMBER 2016  

 2009-2013 2014 2015 2016 I alt 

Antal indbragte sager 54 10 4 6 74 

Endnu verserende sager 1 - - 6 7 

Revisor ikendt bøde 46 10 4  60 

Revisor ikendt advarsel - - -  - 

Revisor frifundet 5 - -  5 

Revisornævnet har afvist klagen 2 - -  2 

Revisornævnet har i 2015 færdigbehandlet ni af de af Erhvervsstyrelsen indbragte sager. Revisornævnet har i 2015 

ikendt de indklagede revisorer bøder på i alt 665.000 kr. Styrelsen har fået medhold i alle ni sager. 
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Revisornævnet har i 2016 afgjort fire af de af Erhvervsstyrelsen indbragte undersøgelsessager. Revisornævnet har 

givet styrelsen medhold i alle fire sager og har ikendt de indklagede revisorer bøder på i alt 600.000 kr. 

Erhvervsstyrelsen har modtaget én kendelse fra Revisornævnet i perioden fra 1. januar 2017 til 30. april 2017. Denne 

vil indgå i den næstfølgende redegørelse.  

Pr. 31. december 2016 har Erhvervsstyrelsen fået medhold i Revisornævnet i 90 % af afgjorte undersøgelsessager. 
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4. ØVRIGE TILSYNSOMRÅDER 

4.1 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE  

4.1.1 INDLEDNING 

Alle revisorer skal bestå en særlig eksamen for at blive godkendt revisor, ligesom det faglige niveau skal vedligeholdes. 

Revisorlovgivningens regler om efteruddannelse er et væsentligt element til at sikre, at godkendte revisorer 

vedligeholder og udbygger deres kompetencer. 

Erhvervsstyrelsen varetager kontrollen med godkendte revisorers overholdelse af de til hvervet knyttede obligatoriske 

efteruddannelseskrav. 

Erhvervsstyrelsen kan fratage revisor godkendelsen, hvis han eller hun ikke overholder revisorlovgivningens krav til 

efteruddannelse. 

 

4.1.2 FORHOLD VEDRØRENDE OVERTRÆDELSE AF EFTERUDDANNELSE, SOM ER KONSTATERET 

SOM LED I KVALITETSKONTROLLEN  

Som led i kvalitetskontrollen for 2015 har der været gennemført en kontrol af, om alle tilknyttede revisorer i 

revisionsvirksomheden har indberettet minimum 120 timers obligatorisk efteruddannelse i Erhvervsstyrelsens register 

over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Derudover er et antal revisorer stikprøvevis udtaget til kontrol af, 

om revisor har dokumentation for den indberettede efteruddannelse. Kontrollen har omfattet 3-års perioden 1. 

januar 2012 til 31. december 2014. 

Det har ved 13 kontroller været konstateret, at der efter kvalitetskontrollantens vurdering har været sket 

overtrædelse af reglerne vedrørende obligatorisk efteruddannelse. Disse forhold er efterfølgende blevet underlagt en 

nærmere undersøgelse af Erhvervsstyrelsen. 

 

4.1.3 ERHVERVSSTYRELSENS KONTROL AF OVERHOLDELSE AF OBLIGATORISK 

EFTERUDDANNELSE 

I 2015 har Erhvervsstyrelsen afsluttet kontrollen af, om revisorerne har overholdt efteruddannelseskravene for den 

første efteruddannelsesperiode (1. januar 2009 til 31. december 2011). Styrelsen har endvidere i 2015 igangsat 

kontrollen af den anden efteruddannelsesperiode (2012-2014), herunder foretaget behandling af 56 ansøgninger om 

dispensation. 

Erhvervsstyrelsen har i 2015 afsluttet seks verserende sager, der blev iværksat i 2014. Derudover blev der 

færdigbehandlet én sag, som blev igangsat i 2015. 5 revisorer blev påbudt at afholde manglende efteruddannelse, en 

revisor fik frataget sin godkendelse og en revisor fik godkendt sin efteruddannelse. I alt har 60 revisorer fået frataget 

deres godkendelse, som følge af manglende efteruddannelse for perioden 2009-2011.  
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Erhvervsstyrelsen har i 2015 modtaget 56 dispensationsansøgninger fra revisorer, som mangler at afholde de krævede 

120 timers efteruddannelse. 53 af disse revisorer fik dispensation, mens styrelsen måtte afslå at give dispensation til 

tre revisorer, idet de søgte om dispensation for mere end 40 timers efteruddannelse.  

Erhvervsankenævnet har i 2015 afsluttet behandlingen af klager fra fire revisorer, der alle klagede over, at styrelsen 

havde frataget dem deres godkendelse som følge af manglende dokumentation for overholdelse af 

efteruddannelseskravet. Erhvervsankenævnet stadfæstede Erhvervsstyrelsens afgørelser i alle fire tilfælde. 

Erhvervsstyrelsen har pr. 31. december 2016 iværksat kontrol af 283 godkendte revisorers efteruddannelse for 

perioden 2012-2014. Erhvervsstyrelsen har frataget tre revisorers godkendelse, mens 13 revisorer har fået et påbud 

om at tage efteruddannelse. 136 revisorer har fået godkendt deres efteruddannelse. Derudover har 170 revisorer valgt 

at deponere deres godkendelser i forbindelse med styrelsens kontrol af efteruddannelse. 

Erhvervsstyrelsen vil fortsat have fokus på dette område. Kontrollen vil fokusere på de revisorer, der ikke har 

indberettet 120 timers efteruddannelse, men der vil også blive taget stikprøver blandt øvrige revisorer. 

4.2 BESTEMMELSER VEDRØRENDE EJER- OG LEDELSESFORHOLD 

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, at revisionsvirksomhederne opfylder kravene til ejer- og ledelsesforhold i en 

revisionsvirksomhed i overensstemmelse med revisorlovens § 13, stk. 2 og stk. 5, samt at de registrerede oplysninger 

om revisionsvirksomheden er i overensstemmelse med de faktiske oplysninger. 

Én sag har i 2015 ført til, at Erhvervsstyrelsen har givet et påbud om at bringe ledelsesforholdene i overensstemmelse 

med revisorloven.  

I 2016 har Erhvervsstyrelsen givet to påbud om at bringe ledelses- og ejerforhold i overensstemmelse med 

revisorloven.  

Erhvervsstyrelsen påbød i én sag en revisionsvirksomhed at berigtige sine registreringsforhold i revisorregistreret. 

Revisionsvirksomheden var registreret i revisorregisteret, men stemmerettighederne i revisionsvirksomheden var ejet 

af et holdingselskab, som ikke var registreret i revisorregisteret. Berigtigelsen skulle enten ske ved at 

stemmerettighederne skulle overdrages til en godkendt revisor eller godkendt revisionsvirksomhed, eller også skulle 

holdingselskabet registreres i revisorregisteret.    

Erhvervsstyrelsen påbød i en anden sag en revisionsvirksomhed at berigtige sine registreringsforhold i 

revisorregisteret. Revisionsvirksomhedens eneste ledelsesmedlem var ikke en godkendt revisor eller godkendt 

revisionsvirksomhed, jf. revisorlovens § 13, stk. 5. Berigtigelsen skulle ske ved, at flertallet i det øverste ledelsesorgan i 

revisionsvirksomheden var godkendte revisorer.  

Sagen drejede sig om, at flertallet af ledelsesmedlemmerne i en revisionsvirksomhed ikke bestod af godkendte 

revisorer, hvilket er en overtrædelse af revisorlovens § 13, stk. 5. Revisionsvirksomheden opfyldte endvidere ikke 

revisorlovgivningens krav om at registrere ejerforholdene i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder. Erhvervsstyrelsen påbød revisionsvirksomheden at bringe ledelsesforholdene i 

overensstemmelse med revisorloven, og at registrere ejerforholdene i Erhvervsstyrelsens register over godkendte 

revisorer og revisionsvirksomheder. Hvis det ikke skete, ville Erhvervsstyrelsen slette revisionsvirksomheden i 

Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Revisionsvirksomheden berigtigede 

forholdene inden fristens udløb.  

Ved tilsynet i 2014 blev der givet to påbud om berigtigelse af ejer- og ledelsesforhold. 
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4.3 HVIDVASKLOVGIVNINGEN  

Som led i gennemgangen af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem bliver det tillige kontrolleret, om 

systemet indeholder tilstrækkelige procedurer i form af skriftlige interne regler om kundelegitimation, indberetning til 

hvidvasksekretariatet mv. for at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering hos virksomhedens kunder i 

henhold til hvidvasklovens § 25, stk. 1. 

Ved én kvalitetskontrol i 2015 blev det konstateret, at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem ikke har haft 

tilstrækkelige politikker og procedurer i henhold til hvidvasklovens § 25. 

Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn er blevet orienteret herom. 

Fra og med 2016 har der været et endnu tættere samarbejde med Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn. Som led i dette 

gennemføres kontrollen af PIE revisionsvirksomhedernes overholdelse af hvidvaskreglerne (udført som led i 

kvalitetskontrollen af PIE revisionsvirksomheden) nu af medarbejdere fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn. Tidligere 

blev denne kontrol gennemført af Erhvervsstyrelsens medarbejdere. 
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5. INTERNATIONALT SAMARBEJDE 

5.1 INDLEDNING 

Erhvervsstyrelsen er medlem af en række internationale regulerings- og tilsynsfora såvel på EU niveau som 

internationalt. 

Den danske tilstedeværelse i disse internationale fora anses at være afgørende for, dels at præge udviklingen på regel- 

og tilsynsområdet inden for EU og internationalt, og dels for at være på forkant med de internationale tendenser, der 

præger erhvervslivet og revisionsbranchen. Revisionsbranchens aktører arbejder i vidt omfang under hensyntagen til 

globale netværk, og tværgående vidensdeling mellem tilsynsmyndighederne medvirker til en mere effektiv 

kvalitetskontrol. 

Erhvervsstyrelsen har i perioden 2015 - 2017 deltaget i relevante internationale møder, og har herigennem opnået 

vigtig viden, samt betydelige erfaringer til gavn for det praktiske tilsynsarbejde. Denne deltagelse vil fortsætte de 

kommende år, og Erhvervsstyrelsen vil prioritere at deltage i de særligt relevante arbejdsgrupper, der etableres i de 

overordnede tilsynsfora. 

I tilknytning til ovenstående vil Erhvervsstyrelsen ligeledes fortsat være aktiv i relation til udviklingen i den EU 

baserede CAIM metode (Common Audit Inspection Methodology), der er Erhvervsstyrelsens metode og værktøj til 

gennemførelse af kvalitetskontroller hos PIE revisionsvirksomheder. Dette omfatter deltagelse i relevante fora, hvor 

CAIM udvikles, samt bidrag til erfarings- og meningsudveksling mv. Erhvervsstyrelsen har anvendt CAIM ved 

kvalitetskontroller gennemført fra 2015, og har implementeret værktøjet og metoden fuldt ud, ligesom 

Erhvervsstyrelsen er repræsenteret i styregruppen, der bl.a. godkender de udarbejdede arbejdsprogrammer mv.  

Nedenfor gennemgås de internationale fora, som styrelsen deltager i. 

 

5.2 EU/EØS-SAMARBEJDET  

Med EU’s 8. direktiv om lovpligtig revision, der ligger til grund for revisorloven, og forordningen om særlige krav til 

revision af virksomheder af interesse for offentligheden (PIE virksomheder), er der etableret et formelt, forpligtende 

samarbejde mellem de offentlige tilsynsmyndigheder på revisionsområdet i alle EU- og EØS-lande. De offentlige tilsyn 

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. 

 

5.3 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. Samarbejdsaftalen er 

blevet forlænget ultimo november 2016. Den gældende aftale er offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.  
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Aftalen betyder, at Erhvervsstyrelsen og PCAOB kan samarbejde om tilsynet med revisionsvirksomheder, der er 

underlagt begge myndigheders tilsyn. 

 

5.4 ARBEJDE I INTERNATIONALE ORGANER 

5.4.1 CEAOB 

Erhvervsstyrelsen har i 2015-2017 deltaget i to Europæiske fora: European Group of Auditors’ Oversight Bodies 

(EGAOB), der var en ekspertgruppe nedsat af EU-Kommissionen, og European Audit Inspection Group (EAIG), der var 

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

kvalitetskontrol. 

EGAOB og EAIG er i 2016 blevet erstattet af CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), og er således 

det fortsættende organ, som Erhvervsstyrelsen deltager i. 

 

5.4.2 IFIAR 

Endvidere deltager Erhvervsstyrelsen i International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), der er en global 

organisation for uafhængige revisortilsynsmyndigheder. 

IFIAR blev etableret 15. september 2006 og har i dag 52 medlemslande. IFIAR har som primære formål at: 

1) Udveksle relevant viden om revisionsbranchen, samt praktiske tilsynsaktiviteter forbundet hermed, på 

globalt plan, med fokus på kvalitetskontrol. 

2) Fremme globalt samarbejde og konsistens i regulerings- og tilsynsaktiviteter. 

3) Være bindeled imellem myndigheder og regulatorer og andre organisationer der har interesse i 

revisionskvalitet, eksempelvis standardudstedere.    

Som led i ovenstående arbejde er der bl.a. etableret en række undergrupper med særlige fokusområder.   

  



 

42 

 

6. ØVRIGE AKTIVITETER 

6.1 INDLEDNING 

Som offentlig tilsynsmyndighed ønsker Erhvervsstyrelsen at udvise åbenhed omkring tilsynsstrategi, arbejdsmetoder- 

og former, organisering mv. Vi ønsker at indgå i en løbende dialog med erhvervslivets aktører såvel som 

revisionsbranchen om vores fælles mål – at sikre tillid til den finansielle information, der danner rammerne for et 

effektivt erhvervsliv.  

Erhvervsstyrelsen tilstræber generelt at agere som en moderne tilsynsmyndighed, der ikke udelukkende udfører 

mekanisk tilfældig eller risikobaseret kontrol, men udvælger sager, hvor styrelsens afgørelse kan være med til at sætte 

en retning og dermed skabe større troværdighed og tillid. 

De opgaver, som Erhvervsstyrelsen udfører i forbindelse med tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder, skal 

medvirke til et fortsat effektivt og forandringsparat offentligt tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder, herunder 

skabe rammerne for et værdibaseret tilsyn til nytte for både erhvervslivet generelt, såvel som revisionsbranchen 

specifikt. Dette med det overordnede formål at sikre og opretholde tilliden til de finansielle informationer, som 

samfundsøkonomien bygger på, og som godkendte revisionsvirksomheder og revisorer, som offentlighedens 

tillidsrepræsentanter, har skabt en berettiget tillid til. 

Nedenfor beskrives en række af de aktiviteter, som Erhvervsstyrelsen har gennemført i perioden 2015 – 2017 med 

baggrund i ovenstående formål. 

 

6.2 DET RISIKOBASEREDE TILSYN MED REVISORER OG REVISIONSVIRKSOMHEDER 

Som også omtalt under afsnit 2.1.1 har der i 2016 været fokus på at identificere relevante risikoindikatorer med 

henblik på at kunne identificere revisionsvirksomheder og erklæringsopgaver med størst risiko for og ved væsentlige 

fejl og mangler. Fra og med kontrolåret 2017 vil den risikobaserede tilsynspraksis skulle operationaliseres i sit fulde 

format, og de identificerede risikoindikatorer har medvirket til at udtage revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol ud 

fra et risikoperspektiv. 

DEN RISIKOBASEREDE TILSYNSPRAKSIS INDEHOLDER TO ELEMENTER: 

1) Risikoen for fejl 

 Hvor er risikoen for, at der opstår fejl størst (kvantitativ betragtning herunder antal/omfang)? 

 

2) Risikoen ved fejl 

 Hvad er risikoen ved fejlen (kvalitativ betragtning herunder fejlens størrelse/betydning og 

væsentlighed)? 

I forhold til at kunne gennemføre en risikorettet tilsynsindsats er det væsentligt holde begge elementer for øje. I 

forhold til en prioriteret indsats vil fokus imidlertid være, hvor risikoen ved fejl og mangler er størst. Under 

hensyntagen hertil vil fokus være rettet mod de revisionsvirksomheder og erklæringsopgaver, hvor betydningen for 

samfundsøkonomien og overfor tredjemand, af potentielle væsentlige fejl og mangler, vurderes at være størst.Det er 

Erhvervsstyrelsens forventning, at det øgede risikofokus vil skabe en større samfundsmæssig sikkerhed for de udførte 

revisioner af store betydningsfulde virksomheder og, over tid, en højere kvalitet i de gennemførte revisioner af 

årsregnskaber for bl.a. børsnoterede virksomheder, såvel som store ikke-PIE virksomheder, i Danmark. 
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Den risikobaserede udvælgelse af erklæringsopgaver til kvalitetskontrol omfatter generelt en nøje vurdering af 

risiciene ved de udførte erklæringsopgaver, der er udført i den pågældende revisionsvirksomhed, der er udtaget til 

kvalitetskontrol. Særlige risici og forhold kan derfor tale for, at fokus ved udvælgelsen af erklæringsopgaver til 

kvalitetskontrol skal være rettet mod en særlig type erklæringsopgaver, eksempelvis baseret på størrelse, branche mv. 

Sådanne særlige forhold kan være opstået på baggrund af resultatet af revisionsvirksomhedens egen overvågning, 

resultatet af tidligere gennemførte kvalitetskontroller mv. 

 

6.3 GODKENDELSE AF NYT KONTROLLANTKORPS  

Erhvervsstyrelsen har i foråret 2017 godkendt 48 kvalitetskontrollanter, der i 2017 skal udføre kvalitetskontrollen af 

ikke-PIE revisionsvirksomheder. Disse godkendte kvalitetskontrollanter udgør det nuværende korps af 

kvalitetskontrollanter, som Erhvervsstyrelsen anvender til at foretage kvalitetskontrolbesøg hos ikke-PIE 

revisionsvirksomheder.  

Godkendelsen som kvalitetskontrollant omfatter, som udgangspunkt, en periode på 5 år. 

  

6.4 ETABLERING AF DIALOGGRUPPER  

Med henblik på at fremme dialogen mellem Erhvervsstyrelsen og revisionsbranchen effektuerede Erhvervsstyrelsen i 

2015 et dialogprogram for Danmarks største revisionsvirksomheder og netværk, hvorefter der løbende afholdes 

individuelle dialogmøder mellem revisionsvirksomheden og medarbejdere fra Erhvervsstyrelsen.  

Formålet med dialogmøderne er bl.a., at medvirke til en øget erfarings- og vidensdeling mellem Erhvervsstyrelsen og 

revisionsvirksomheden om relevante emner, samt at skabe et forum hvor problemstillinger, i rette tid, kan drøftes.  

Dialogprogrammet er udvidet i 2016, hvorefter 14 af de største revisionsvirksomheder og netværk, på både nationalt 

og internationalt plan, er en del af Erhvervsstyrelsen dialogprogram. 

Udover den øgede dialog med revisionsbranchens største aktører forventer Erhvervsstyrelsen ligeledes, at de 

ændrede regler i forbindelse med kvalitetskontrol samt sanktionering, i videre omfang, kan skabe rammerne for mere 

vejledning og rettidig forventningsafstemning mellem revisionsbranchen og Erhvervsstyrelsen, for herved at medvirke 

til at komme problemstillinger i møde, og drøfte disse, inden de udmønter sig i fejl og mangler i revisors arbejde. 

 

6.5 NYE KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER OG FOREBYGGENDE ARBEJDE 

Erhvervsstyrelsen har i 2015 og 2016 arbejdet med de kommunikationsværktøjer, der anvendes i tilknytning til 

kvalitetskontrollen, ligesom der har været en løbende dialog med revisionsbranchen, og dennes største aktører om et 

fremadrettet øget fokus på forebyggende tiltag, der skal reducere antallet af fejl og mangler.  

I 2016 blev et nyt rapporteringsformat (”Issue Tracker”) implementeret. ”Issue Tracker” giver i videre omfang 

kvalitetskontrollanten mulighed for at kommunikere præcist og forebyggende overfor revisionsvirksomhederne og 

revisorerne ved en kvalitetskontrol.  
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Herudover har Erhvervsstyrelsen besluttet en række fokus- /arbejdsområder, dels af forebyggende karakter, og dels 

med henblik på at øge kvaliteten af revisioner udført i Danmark. Visse af disse initiativer er inspireret af udenlandske 

tilsynsmyndigheders fokusområder, og omfatter bl.a. (ej udtømmende): 

Øget fokus på revisionsudvalgenes nuværende og potentielle indvirkning på kvaliteten i revisionen af virksomheder af 

offentlig interesse (PIE´s). 

Undersøgelse af danske revisionsvirksomheders brug af ”offshoring” og revision af engagementer med særlige former 

for internationale strukturer (bl.a. ”Letterbox entities”). 

Overvågning af revisionsvirksomhedernes ændrede brug af digitaliserede dokumentationsværktøjer. 

Fokus på ”root-cause” analyser, hvorved årsagerne til indtrufne fejl og mangler identificeres og rettes fremadrettet. 

Fokusområderne har alle til formål at bidrage positivt til forebyggelse af væsentlige fejl og mangler, samt at højne 

kvaliteten af danske revisioner yderligere. 

 

6.6 SYNLIGHED OG INFORMATION 

For at medvirke til at opretholde og udvikle tillid til den danske revisionsbranche, og de erklæringer godkendte 

revisorer afgiver som offentlighedens tillidsrepræsentanter, er det af stor betydning, at revisionsbranchens 

væsentligste interessenter er vidende om, og har tillid til, arten og omfanget af det offentlige tilsyn, som 

revisionsbranchen er underlagt.  

Som led i Erhvervsstyrelsens strategiske arbejde på området for synlighed og information vil der overfor de 

væsentligste interessenter blive gennemført en række informationstiltag med henblik på at sikre det rette niveau af 

kendskab til Erhvervsstyrelsens tilsynsindsats, arbejdsmetoder mv.  

Dette omfatter ligeledes offentliggørelse af relevant information til brug for en løbende vurdering af tilsynsarbejdet og 

effekten heraf, samt deltagelse i relevante fora, hvor Erhvervsstyrelsens synspunkter vil kunne præge relevante 

debatemner inden for revisionsbranchen, såvel som erhvervslivet generelt.  


