
VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF REVISORTILSYNETS BILAG 4 OG BILAG 5  

”Ja”  Hvis forholdet efter kvalitetskontrollantens vurdering er 

tilstrækkeligt. Begrund, hvorfor der er svaret ja, hvis der har været 

tvivl.  

”Nej” Hvis forholdet efter kvalitetskontrollantens vurdering ikke er 

tilstrækkeligt. Begrund altid, hvorfor der er svaret nej, begrund også 

hvis der har været tvivl.  

”I/R”: Dette svar vælges udelukkende, hvis forholdet ikke er aktuelt for den 

pågældende revisionsvirksomhed eller sag 

 Svar som ”bør forbedres” er ikke en mulighed. Dette er fravalgt ud fra 

et ønske om at undgå, at tvivlsspørgsmål besvares på denne måde, 

uden at det bliver tilstrækkeligt begrundet og uden mulighed for 

efterfølgende at kunne foretage konkret vurdering eller stillingtagen 

til sagen.  

Kontrollanten skal være i stand til at vurdere for hvert enkelt spørgsmål, om kontrollanten mener, 

at et forhold er tilstrækkeligt eller ikke tilstrækkeligt. ”Ja” eller ”nej”. Hvis kontrollanten er i tvivl, 

skrives det svar (”ja”/”nej”), som kontrollanten hælder mest til, og det begrundes hvorfor der er 

svaret enten ”ja” eller ”nej”.   

Observationer som kontrollanten gør undervejs ved kontrollen noteres i bemærkningsfeltet i 

arbejdsprogrammerne ud for de enkelte spørgsmål. Helt bagatelagtige forhold formidles verbalt. 

Det bør naturligvis føre til overvejelser, såfremt der konstateres en større mængde bagatelagtige 

forhold, som enkeltvis ikke er af væsentlig betydning, men som ud fra en samlet vurdering giver et 

indtryk af, at der ikke er dokumentation for at der er udført tilstrækkeligt arbejde. 

Kontrollen afsluttes med en vurdering af indholdet af de afgivne svar.  

Antallet af ”nej”-svar og ”ja”-svar, herunder omfanget og karakteren af indholdet af de svar, hvori 

kontrollanten har noteret observationer/begrundelser for, at der er svaret enten ”ja” eller ”nej”, 

bør give kontrollanten overblik over sagens samlede omfang, således at kontrollanten kan foretage 

en begrundet vurdering af, om kontrollanten mener, at sagen er udført i overensstemmelse med 

gældende regler og standarder. 

Nedenstående tabel kan benyttes som vejledning til hvornår kontrollanten bør overveje at tage 

forbehold i sin erklæring: 

Antal/Karakter 

af ”nej”-svar 

Ikke væsentligt Væsentligt 

Enkelte  

 

Noteres udelukkende ud for de enkelte 

spørgsmål i arbejdsprogrammet 

Forbehold 

Flere 

 

Forbedringsforslag 

(overvej om samlet indtryk bør føre til 
forbehold) 

Forbehold 

Hvis kontrollanten er i tvivl om, hvorvidt en konstateret fejl eller mangel er væsentlig eller ikke 

væsentlig, skal kontrollanten sørge for at få belyst fakta vedrørende forholdet bedst muligt, samt at 

beskrive hvad det er der gør, at kontrollanten (og eventuelt den kontrollerede revisor), ved sin 

stillingtagen, ender med at vurdere forholdet som enten væsentligt eller ikke væsentligt. 


