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ERHVERVS- OG 

VÆKSTMINISTERIET 

 

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte’s udførte 

kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan 

Business & Development A/S  

 

Erhvervsstyrelsen har gennemført en undersøgelse af Deloitte, Statsau-

toriseret Revisionspartnerselskab’s, herefter benævnt Deloitte, udførte 

interne kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Gen-

an Business & Development A/S.  

 

Erhvervsstyrelsens undersøgelse kommer i forlængelse af, at Erhvervs-

styrelsen gennemførte en undersøgelse af revisionen af årsregnskaber-

ne for 2013 for Genan A/S og Genan Business & Development A/S. 

Undersøgelsen førte til en indbringelse af revisor på revisionsopgaver-

ne, Bjarne Nielsen, for Revisornævnet. Revisornævnet har afsagt ken-

delse i sagen, nr. 32/2015. Styrelsens indbringelse af revisor for Revi-

sornævnet blev offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside den 

25. marts 2015.   

 

Erhvervsstyrelsen påtaler, jf. revisorlovens § 40, stk. 1, nr. 2, at Deloit-

te ikke har dokumenteret, at der blev iværksat passende skridt til hurtig 

og effektiv afhjælpning af de væsentlige fejl og mangler, der blev kon-

stateret ved kontrollen af revisionen af årsregnskabet for 2012 for Gen-

an Business & Development A/S, jf. dagældende revisorlovens § 28
1
, 

og ISQC1, afsnit 51(a), herunder at årsregnskabet, uanset at der var af-

givet påtegning uden forbehold, ikke kunne anses for at være retvisen-

de efter årsregnskabsloven.  

 

Henset hertil finder Erhvervsstyrelsen ikke, at afhjælpning af de alvor-

lige fejl og mangler er sket tilstrækkeligt hurtigt og effektivt. Det er så-

ledes ikke tilstrækkeligt klart dokumenteret, hvad der blev aftalt med 

hensyn til afhjælpning på mødet den 9. januar 2014, ligesom det ikke 

er dokumenteret, at der blev fulgt op på, at den aftalte afhjælpning fak-

tisk blev gennemført. Endelig finder styrelsen, at der under hensynta-

gen til, at der ved den interne kvalitetskontrol konstateredes så væsent-

                                                      
1
 Revisorlovens § 28 er efterfølgende ændret ved lov nr. 631 af 8. juni 2016   
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lige mangler ved revisionen og det pågældende regnskab, burde have 

været sikret en hurtigere afhjælpning.  

 

Erhvervsstyrelsen tager til efterretning, at Deloitte fulgte op på konklu-

sionerne af den interne kvalitetskontrol, om end dette ikke skete til-

strækkeligt effektivt og hurtigt, at Deloitte få måneder efter straks 

iværksætter en grundig undersøgelse, da revisionsvirksomheden får en 

ekstern henvendelse om mulig svindel i Genan Business & Develop-

ment A/S, samt informerer offentligt herom, ligesom Deloitte efterføl-

gende har styrket sine interne procedurer med henblik på at sikre en 

hurtigere og mere effektiv afhjælpning, hvis der konstateres væsentlige 

fejl i den interne kvalitetskontrol. 

 

Erhvervsstyrelsen har ligeledes foretaget en gennemgang af Deloitte’s 

procedurer og politikker for udførelsen af den interne kvalitetskontrol.  

 

Deloitte har oplyst over styrelsen, at revisionsvirksomheden nu har ud-

bygget sine interne procedurer og politikker, der behandler tilfælde, hvor 

resultaterne af den interne kvalitetskontrol afdækker væsentlige fejl og 

mangler.  

 

På denne baggrund finder Erhvervsstyrelsen, at Deloitte har taget skridt 

til fremover at sikre en hurtigere og mere effektiv afhjælpning i tilfælde, 

hvor revisionsvirksomhedens interne kvalitetskontrol afdækker væsent-

lige fejl og mangler ved en gennemført revision, som kan medføre at 

regnskabet for den pågældende virksomhed ikke giver et revisende bil-

lede. Erhvervsstyrelsen skal dog bemærke, at det er væsentligt, at der i 

forbindelse med gennemførelsen af de nye interne procedurer også er 

opmærksomhed på behovet for kontakt til virksomhedens ledelse med 

henblik på afhjælpning i forhold til årsrapporten, ligesom det er væsent-

ligt, at Deloitte sikrer en opfølgning af, at de aftalte afhjælpningstiltag 

bliver gennemført til tiden. 

 

På denne baggrund finder Erhvervsstyrelsen ikke anledning til under 

hensyn til de konkrete omstændigheder at foretage sig yderligere i for-

hold til dette spørgsmål. 

 

Vedrørende den udførte interne kvalitetskontrol 

Deloitte gennemførte en intern kvalitetskontrol af årsrapporten for 

2012 for Genan Business & Development A/S i efteråret 2013.  

 

Den interne kvalitetskontrollant konkluderede, at revisionen af årsregn-

skabet for 2012 for Genan Business & Development A/S var ”non-

compliant” med følgende begrundelse: 

 

”Den overordnede vurdering af revisionsdokumentationen er, at 

denne på væsentlige områder er mangelfuld idet væsentlige poster i 

regnskabet ikke har været behørig revideret, herunder udviklings-

projekter og tilgodehavender. Den regnskabsmæssige behandling af 
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igangværende arbejder for fremmed regning har ikke været i over-

ensstemmelse med anvendt regnskabspraksis og anvendt indtægtskri-

terie er ikke i overensstemmelse med regnskabsloven. Dette forhold 

har medført, at regnskabet ikke giver et retvisende billede idet kor-

rekt anvendelse af regnskabsloven ville have medført væsentlige æn-

dringer i selskabets resultat for indeværende og sidste år (sammen-

ligningstallene) - samtidig er posten igangværende arbejder og 

egenkapital således også misvisende.” 

 

Den interne kvalitetskontrollant afgav sine konklusioner i oktober 

2013, og den 13. november 2013 blev revisor på revisionsopgaven, 

Bjarne Nielsen, i et brev indkaldt til et møde den 9. januar 2014 med 

Deloitte’s Reputation & Risk-leder, sammen med regionslederen og 

kontorleder for Viborg-afdelingen.  

 

Der blev ikke udarbejdet et skriftligt referat af mødet den 9. januar 

2014, men en af deltagerne på mødet har noteret sig følgende forhold: 

 

”… 

 Meddelt teamet at det er NLT-fokuspunkt at følge op på dårlig 

kvalitet 

 Oplyst at der vil blive tale om en øk. Straf 

 Øget fokus på kvalitet af sager generelt 

 A fortsætter som overgangsfigur for 2013-revisionen – herefter 

tager B over 

 Der er tale om en alvorlig non-compliant sag, som fordrer for-

bedring fremadrettet 

 Regnskabsmæssig behandling af acontoavancer er forkert – det 

skal sikres at kunden er enig heri – BN skal drøfte med kunden 

 Dokumentation mangler for revision af imm. Aktiver – skal for-

bedres væsentligt 

 Der sker opflg.besøg på samme sag for BN”  

 

Erhvervsstyrelsens vurdering 

Det fremgår af sagsfremstillingen, at resultatet af den interne kvalitets-

kontrol den 10. oktober 2013 var, at revisionen var non-compliant og 

det er styrelsens vurdering, at konklusionen må betragtes som en sær-

deles alvorlig kritik af den udførte revision af årsregnskabet for 2012 

for Genan Business & Development A/S, med deraf følgende alvorlige 

konsekvenser i forhold til regnskabets opfyldelse af grundlæggende 

krav i årsregnskabsloven.  

 

Det fremgår videre af sagsfremstillingen, at der først blev fulgt op på 

resultatet af den interne kvalitetskontrol på et møde den 9. januar 2014, 

og at det i forhold til den konkrete revision blev besluttet, at de alvorli-

ge fejl og mangler skulle korrigeres i årsregnskabet for 2013 som fun-

damentale fejl. Ledelsen af Genan Business & Development A/S blev 

imidlertid ikke informeret herom.  
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Det er endvidere ikke dokumenteret i sagsfremstillingen, at ledelsen af 

Genan A/S, på baggrund af den efterfølgende kvalitetskontrol, blev in-

formeret af Bjarne Nielsen eller af andre fra Deloitte om, at der var 

fundet alvorlige fejl i årsregnskabet, og at den derved ikke opfyldte års-

regnskabslovens grundlæggende krav om at give et retvisende billede. 

 

Deloitte iværksatte, efter henvendelse fra en whistleblower i maj 2014, 

en intern undersøgelse af revisionen af Genan Business & Develop-

ment A/S og andre selskaber i Genan-koncernen, som afdækkede en 

række overtrædelser af interne procedurer, samt at der ikke var blevet 

fulgt op på den aftalte afhjælpning af fejl og mangler. Denne undersø-

gelse førte til afskedigelse af revisor Bjarne Nielsen.  

 

Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at den interne kvalitetskontrol på kor-

rekt og tilfredsstillende vis har afdækket de alvorlige mangler ved den 

gennemførte revision og konsekvenserne heraf i forhold til regnskabets 

opfyldelse af årsregnskabslovens krav, og at dette tydeligt kommer til 

udtryk i konklusionerne på den interne kvalitetskontrol. 

 

Det er endvidere korrekt og tilfredsstillende, at sagen blev eskaleret til 

Deloitte´s Reputation & Risk-leder, og at revisoren blev indkaldt til 

møde om sagen med repræsentanter for ledelsen i Deloitte. 

 

I lyset af den meget alvorlige kritik fra den interne kontrol over den 

gennemførte revision samt konsekvenserne af de konstaterede fejl i af 

årsregnskabet for 2012 for Genan Business & Development A/S finder 

Erhvervsstyrelsen, at der var behov for en skærpet opfølgning umid-

delbart efter afslutningen af den interne kvalitetskontrol, og denne op-

følgning burde have medført, at der hurtigt blev rettet henvendelse til 

virksomhedens ledelse for at orientere denne om forholdene og drøfte 

reaktionen herpå, for derved at afhjælpe de konstaterede alvorlige fejl 

og mangler for den kommende årsrapport for 2013 for Genan Business 

& Development A/S. 

 

Vedrørende procedurer for gennemførelse af den interne kvalitets-

kontrol 

Deloitte har i sagen fremlagt sine retningslinjer for udførelse af intern 

kvalitetskontrol. Det fremgår blandt andet af retningslinjerne vedrøren-

de opfølgning på udførte kvalitetskontroller: 

 

”…The Member Firm’s evaluation of each type of deficiency should 

result in recommendations for appropriate remedial actions for de-

ficiencies noted including one or more of the following: 

 Taking appropriate remedial action in relation to an individual 

Engagement or member of Partners and Professional Staff 

… 

 

… In cases where the results of the practice review procedures indi-

cate that a report may be inappropriate or that procedures were 
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omitted during the performance of the Engagement, the NPPD or 

Audit Risk Leader should determine what further action is appro-

priate to comply with relevant professional standards and applica-

ble legal and regulatory requirements.” 

 

Deloitte har oplyst, at det er deres opfattelse, at den interne kvalitets-

kontrol af årsregnskabet for 2012 for Genan Business & Development 

A/S blev udført i overensstemmelse med de procedurer og politikker, 

der var implementeret i Deloitte, som efter deres opfattelse er i over-

ensstemmelse med ISQC 1.   

 

Det oplyses endvidere, at revisionsvirksomheden på daværende tids-

punkt ikke havde firmapolitikker eller –praksis, om at der skulle fore-

tages en løbende opfølgning på de forhold, der drøftedes med de part-

nere, der har fået en mangelfuld karakter.  

 

Den opfølgning der blev foretaget, skete i forbindelse med den opfølg-

ningskontrol, der altid blev foretaget i maj/juni måned, når en under-

skrivende revisor havde fået en karakter der afspejler mangelfuldt ar-

bejde. Ved denne kontrol blev det påset, om de drøftede forhold var 

bragt i orden, og såfremt der på mødet blev aftalt helt konkrete tiltag, 

ville der også i forbindelse med opfølgningskontrollen blive fulgt op 

herpå.  

 

Deloitte har oplyst, at revisionsvirksomheden efter den gennemførte in-

terne kvalitetskontrol i 2015 har ændret i deres retningslinjer vedrørende 

udførelse af den interne kvalitetskontrol. Herefter fremgår det, at:  

 

”If an engagement has recieved the grading ”non-compliant” in a 

practice review as it was concluded that the engagement was not 

performed and/or reported on all material respects in accordance 

with applicable DPM policies, professional standards, and/or re-

quirements set out in the AAM, and/or the audit opinion may not be 

correct or is not supported by sufficient appropriate audit evidence, 

the signing auditors and the engagement responsible shall be con-

vened on the matter to a meeting with the relevant “Region Leader 

and RRL. The meeting should as far as possible take place within 

one month after the closing meeting where audit management con-

cludes on the results of the year’s practice reviews. At the meeting it 

is agreed how and at what time the significant findings identified at 

the engagement must be remedied, and how similar findings can be 

avoided in future. A written summary of the meeting is issued and a 

copy is given to Reputation & Risk.  

 

The signing auditors are required to communicate to Reputation & 

Risk when the agreed remediation has been completed.” 
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Erhvervsstyrelsens vurdering 

Deloitte har foretaget ændringer i deres procedurer for gennemførelse af 

revisionsvirksomhedens interne kvalitetskontrol med baggrund i de erfa-

ringer, som revisionsvirksomheden har haft med Genan-sagen.   

 

Erhvervsstyrelsen har gennemgået ændringerne i procedurerne, og på 

den baggrund finder Erhvervsstyrelsen, at Deloitte har taget skridt til 

fremover at sikre en hurtigere og mere effektiv afhjælpning i tilfælde, 

hvor revisionsvirksomhedens interne kvalitetskontrol afdækker væsent-

lige fejl og mangler ved en gennemført revision, som kan medføre, at 

regnskabet for den pågældende virksomhed ikke giver et revisende bil-

lede. Erhvervsstyrelsen skal dog bemærke, at det er væsentligt at der i 

forbindelse med gennemførelsen af de nye interne procedurer også er 

opmærksomhed på behovet for en hurtig kontakt til virksomhedens le-

delse med henblik på afhjælpning i forhold til årsrapporten, ligesom det 

er væsentligt, at Deloitte sikrer en opfølgning af, at de aftalte afhjælp-

ningstiltag bliver gennemført til tiden. 

 

På denne baggrund finder Erhvervsstyrelsen ikke anledning til under 

hensyn til de konkrete omstændigheder at foretage sig yderligere i for-

hold til dette spørgsmål. 


