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Indledning 

Erhvervsstyrelsen offentliggør hermed retningslinjer for kvalitetskontrol af 

revisionsvirksomheder, der gennemføres i overensstemmelse med revisorlovens § 34-35b samt 

bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder.   

Kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for 

offentligheden (herefter PIE revisionsvirksomheder) og ikke-PIE revisionsvirksomheder 

udføres som udgangspunkt efter de samme principper og arbejdsprogrammer. For 

overskuelighedens skyld er det dog valgt at udarbejde to sæt retningslinjer - et for 

gennemførelse af kvalitetskontrol i PIE revisionsvirksomheder, og et for gennemførelse af 

kvalitetskontrol i ikke-PIE revisionsvirksomheder. 

Nærværende retningslinjer omhandler udelukkende kvalitetskontrol af PIE 

revisionsvirksomheder. 

PIE revisionsvirksomheder er underlagt særlige krav i forhold til gennemførelse af 

kvalitetskontrol. Dette gælder blandt andet hyppigheden af kvalitetskontrollen, at 

kvalitetskontrollen gennemføres af kvalitetskontrollanter ansat i Erhvervsstyrelsen, samt at 

kvalitetskontrollen omfatter de yderligere krav, som gælder for PIE revisionsvirksomhederne. 

Det følger af definitionen i revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 3, at PIE virksomheder er følgende:  

a) Virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer 

optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-land, og  

b) finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, b og e, i lov om finansiel 

virksomhed. 

1. Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 

Ved udtagelse til kvalitetskontrol inddeles PIE revisionsvirksomheder efter, hvorvidt 

revisionsvirksomheden reviderer:  

• Store PIE virksomheder 

• Små og mellemstore PIE virksomheder 

Ved udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol tages der udgangspunkt i de 

virksomheders årsregnskaber, hvorpå der igennem revisionsvirksomheden er afgivet 

revisionspåtegning i året før kontrolåret.  
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1.1 Revisionsvirksomheder, der reviderer store PIE virksomheder   

Revisionsvirksomheder, der reviderer store PIE virksomheder1 kan inddeles i:  

a) Revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder noteret på OMXC25 Cap, OMXC 

Large Cap, eller OMXC Mid Cap,  

b) Øvrige store PIE virksomheder  

Revisionsvirksomheder omfattet af punkt a) underlægges årlig kvalitetskontrol ud fra en 

risikovurdering, dog således, at dele af kvalitetskontrollen af kvalitetsstyringssystemet sker på 

rotationsbasis, svarende til en fuld kvalitetskontrol hvert 3. år. Kvalitetskontrollen af 

kvalitetsstyringssystemet er uddybet i afsnit 3.4. Ligeledes kan gennemgangen af 

erklæringsopgaver fordeles over en 3-årig periode, jf. afsnit 6.5. Revisionsvirksomheder 

omfattet af punkt b) ovenfor udtages til kvalitetskontrol på baggrund af en risikoanalyse dog 

minimum hvert 3. år.  

 

1.2 Revisionsvirksomheder, der reviderer små og mellemstore PIE virksomheder 

Revisionsvirksomheder, der udelukkende reviderer små- og mellemstore PIE virksomheder2, 

udtages til kvalitetskontrol på baggrund af en risikoanalyse dog minimum hvert 6. år. 

 

1.3 Risikobaseret udvælgelse af revisionsvirksomheder  

For de PIE revisionsvirksomheder, der ikke er underlagt årlig kvalitetskontrol, sker 

udvælgelsen på baggrund af en risikoanalyse dog minimum hver 3. henholdsvis hver 6. år. 

Erhvervsstyrelsen foretager hvert år en risikoanalyse af alle revisionsvirksomheder herunder 

revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse. Risikoanalysen 

foretages med udgangspunkt i nedenstående risikoindikatorer. 

Idet risikoindikatorerne er fastsat for både PIE og ikke-PIE revisionsvirksomheder, er der 

risikoindikatorer, som ikke vil være relevante, eller som indgår med en lav vægtning, i 

risikoanalysen af ikke-PIE revisionsvirksomheder, henholdsvis PIE revisionsvirksomheder.   

Styrelsens risikoanalyse indeholder en række risikoindikatorer, som dels knytter sig til forhold 

hos revisionsvirksomheden, mens en række af risikoindikatorerne knytter sig til forhold hos 

de kunder, som revisionsvirksomhederne afgiver erklæringer overfor.  

Risikoindikatorer vedrørende revisionsvirksomheden (ej prioriteret rækkefølge): 

                                                 
1 Jf. revisorlovens § 1a, stk. 1, nr. 6. 
2 Jf. revisorlovens § 1a, stk. 1, nr. 4 og 5.  
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1. Revisionsvirksomheder og revisorer, der tidligere har fået en påtale fra 

Revisortilsynet/Erhvervsstyrelsen, eller er blevet sanktioneret af Revisornævnet 

2. Antal år siden sidste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden (herunder nye 

revisionsvirksomheder) 

3. Antallet af tilknyttede revisorer i revisionsvirksomheden  

4. Hyppige eller stor udskiftning i ledelsen i revisionsvirksomheden  

5. Oplysninger fra andre tilsynsområder i Erhvervsstyrelsen og øvrige myndigheder 

(selskab, hvidvask, regnskab, SKAT, Finanstilsynet mv.) 

6. Revisionsvirksomheder, hvor en tilknyttet revisor er ekskluderet af FSR – danske 

revisorer eller andre revisorforeninger 

7. Revisionsvirksomheder, hvor efteruddannelseskravet ikke er overholdt for et antal af 

revisorer 

8. Revisionsvirksomheder, hvorigennem der er afgivet erklæringer med sikkerhed på trods 

af, at revisionsvirksomheden har angivet, at der ikke afgives erklæringer med sikkerhed 

gennem revisionsvirksomheden 

9. Revisionsvirksomheder, der er afmeldt og genregistreret3 som revisionsvirksomhed 

Risikoindikatorer vedrørende revisionsvirksomhedens kunder (ej prioriteret rækkefølge): 

10. Kundestørrelser, herunder store virksomheder  

11. Tilgang af nye kunder i det seneste år 

12. Geografisk spredning i kundeportefølje  

13. Antal kunder i forhold til tilknyttede revisorer 

14. Kunder inden for risikofyldte/særlige brancher 

15. Kunder med negativ finansiel udvikling  

16. Kunder der har væsentlige immaterielle anlægsaktiver  

17. Kunder der har væsentlige udskudte skatteaktiver 

18. Kunder med hyppige revisorskift 

Ovennævnte risikoindikatorer indgår med en vægtning i en samlet risikoanalyse, hvor de 

forskellige risikoindikatorer, såfremt disse forekommer, fremgår med en vægtning for hver 

enkelt revisionsvirksomhed. 

                                                 
3 Revisionsvirksomheder, der afmelder sig fra Erhvervsstyrelsens offentlige register over revisorer og 

revisionsvirksomheder, umiddelbart efter der er udmeldt kvalitetskontrol, og efterfølgende registrerer sig igen, 

bliver udtaget til kvalitetskontrol ved den førstkommende kvalitetskontrol, uanset hvilke risikoindikatorer der 

ellers måtte forekomme vedrørende den pågældende revisionsvirksomhed. 
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Risikoanalysen anvendes ved Erhvervsstyrelsens udvælgelse af revisionsvirksomheder til 

kvalitetskontrol, og vil således indgå i Erhvervsstyrelsens samlede vurdering af 

revisionsvirksomhedens risikoprofil. Der tages afslutningsvis stilling til udvælgelsen af en 

revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol ud fra en konkret vurdering, hvor risikoanalysen 

udgør en væsentlig andel af grundlaget for denne vurdering.  Når en revisionsvirksomhed 

udtages til kvalitetskontrol, er det ikke udtryk for, at revisionsvirksomheden i sig selv anses 

for at være risikofyldt. Risikoindikatorerne er fastlagt med henblik på at kunne fokusere 

kvalitetskontrollen på de revisionsvirksomheder og de erklæringsopgaver, hvor betydningen 

af potentielle væsentlige fejl og mangler vurderes at være størst.  

I Erhvervsstyrelsens model for udvælgelse af revisionsvirksomheder til kontrol på baggrund af 

risikoanalysen indgår endvidere et antal revisionsvirksomheder, hvor risikoscoren er i den 

lavere ende i en såkaldt kontrolgruppe. Dette sker med henblik på at teste ovenstående 

risikoindikatorer og for at kunne være i stand til at foretage en efterfølgende evaluering af 

risikoindikatorerne samt af modellen. 

 

1.4 Revisionsvirksomheder, der indgår i et netværk  

Revisionsvirksomheder, der indgår i et netværk, kan anmode Erhvervsstyrelsen om, at blive 

udtaget til kvalitetskontrol samme år, som én eller flere revisionsvirksomheder i samme 

netværk er udtaget. Erhvervsstyrelsen beslutter om anmodningen følges. Erhvervsstyrelsen 

kan af egen drift beslutte at udtage revisionsvirksomheder, der indgår i et netværk samme år. 

Ved et netværk forstås en større struktur med sigte på samarbejde, og som en revisor eller en 

revisionsvirksomhed deltager i, og som klart tager sigte på overskuds- eller omkostningsdeling 

eller har fælles ejerskab, kontrol eller ledelse, fælles kvalitetspolitik og -procedurer, en fælles 

forretningsstrategi, anvender et fælles firmanavn, eller er fælles om en betydelig del af de 

faglige ressourcer. 

Der henvises til Erhvervsstyrelsens uafhængighedsvejledning4 for en uddybning af 

netværksbegrebet. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Vejledning om bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed  
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1.5 Ekstraordinær og temabaseret kvalitetskontrol  

Ekstraordinær kvalitetskontrol  

Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at en revisionsvirksomhed skal udtages til ekstraordinær 

kontrol, såfremt der foreligger omstændigheder, der begrunder dette.  

Som udgangspunkt omfatter en ekstraordinær kvalitetskontrol en fuld kvalitetskontrol i 

henhold til de gældende retningslinjer om kvalitetskontrol, men Erhvervsstyrelsen kan 

beslutte, at en ekstraordinær kvalitetskontrol alene skal omfatte enkelte bestanddele af en 

kvalitetskontrol. Erhvervsstyrelsen vil orientere om omfanget af kvalitetskontrollen i 

forbindelse med meddelelsen om, at revisionsvirksomheden er udtaget til ekstraordinær 

kvalitetskontrol.  

 

Temabaseret kvalitetskontrol  

Erhvervsstyrelsen kan udtage en revisionsvirksomhed til temabaseret kvalitetskontrol. En 

temabaseret kvalitetskontrol omfatter kontrol af et specifikt område. Ved temabaserede 

kvalitetskontroller udtages typisk et antal revisionsvirksomheder, som alle kontrolleres for 

samme tema.  

Erhvervsstyrelsen vil orientere om temaet, herunder hvad der skal kontrolleres i forbindelse 

med meddelelsen om, at revisionsvirksomheden er udtaget til en temabaseret kvalitetskontrol. 

En temabaseret kvalitetskontrol gennemføres som udgangspunkt uafhængigt i forhold til de 

ordinære kvalitetskontroller. En temabaseret kvalitetskontrol vil, som udgangspunkt, ikke 

have indflydelse på gennemførelsen af en eventuel ordinær kvalitetskontrol, herunder antallet 

af stikprøver etc. 

2. Meddelelse om kvalitetskontrol, udpegning af kvalitetskontrollant  

samt indledende møde 

Revisionsvirksomheder, som er udtaget til kvalitetskontrol, får, så vidt muligt, inden den 1. 

april og senest den 1. juni besked om, at virksomheden skal kvalitetskontrolleres samme år. 

Erhvervsstyrelsen udpeger en kvalitetskontrollant til at gennemføre kvalitetskontrolbesøg i 

revisionsvirksomheden. Revisionsvirksomheden vil, så vidt muligt, inden den 1. juni få besked 

om, hvilken kvalitetskontrollant der er udpeget til at udføre kvalitetskontrolbesøget. 

Kvalitetskontrollanten og andre, som inddrages i arbejdet med kvalitetskontrollen, skal være 

uafhængige af den pågældende revisionsvirksomhed og de tilknyttede revisorer. De 

pågældende personer kan tidligst udføre kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden 3 år efter, 
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at den pågældende er ophørt med at være partner i, ansat hos eller på anden måde tilknyttet 

revisionsvirksomheden. 

Erhvervsstyrelsen kan i konkrete tilfælde udpege andre personer end revisorer som 

kvalitetskontrollanter, jf. revisorlovens § 35, stk. 2 og bekendtgørelsens5 § 19. Endvidere kan 

Erhvervsstyrelsen udpege en ekspert til at deltage i en kvalitetskontrol af en bestemt 

revisionsvirksomhed, når styrelsen finder det hensigtsmæssigt at inddrage særlig sagkundskab, 

jf. bekendtgørelsens § 25, stk. 1. 

 

Revisionsvirksomhedens bekræftelse  
Revisionsvirksomheden skal inden 14 dage efter modtagelse af beskeden om udpegning af 

kvalitetskontrollanten bekræfte, at virksomheden aktivt vil medvirke til kvalitetskontrollens 

gennemførelse. Revisionsvirksomheden skal samtidig bekræfte, at virksomheden ikke har 

kendskab til forhold, der gør, at kvalitetskontrollanten ikke er uafhængig efter revisorlovens 

kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf, eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at udføre 

kvalitetskontrollen. Angivelsen af, at revisionsvirksomheden aktivt medvirker til 

kvalitetskontrollens gennemførelse, skal ske med revisionsvirksomhedens NemID 

medarbejdersignatur på www.virk.dk under ”Kvalitetskontrol for revisionsvirksomheder”. 

 

Eventuel indsigelse mod kvalitetskontrollantens uafhængighed  

Revisionsvirksomheden har mulighed for at indgive en skriftlig begrundet indsigelse mod den 

udpegede kvalitetskontrollant. Indsigelsen skal sendes til kvalitetskontrol@erst.dk senest 14 

dage efter virksomhedens modtagelse af meddelelsen om den udpegede kvalitetskontrollant.  

Erhvervsstyrelsen tager stilling til en indsigelse og vurderer, om der er grundlag for at udpege 

en anden kvalitetskontrollant. 

Hvis revisionsvirksomheden senere i kontrolforløbet konstaterer, at kvalitetskontrollanten, 

eller andre involverede i kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheden, ikke er uafhængig, 

eller på anden måde ikke opfylder betingelserne for at udføre kvalitetskontrollen, skal dette 

straks meddeles skriftligt til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen har herefter mulighed for at 

afbryde kontrolforløbet og udpege en ny kvalitetskontrollant, henholdsvis andre medarbejdere 

til kvalitetskontrollen. Meddelelsen skal sendes til kvalitetskontrol@erst.dk. 

 

 

 

                                                 
5 Bekendtgørelse nr. 968 af 28. juni 2016 om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 

http://www.virk.dk/
mailto:kvalitetskontrol@erst.dk
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Revisionsvirksomheden skal give kvalitetskontrollanten de nødvendige 
oplysninger 
Revisionsvirksomheden, som er udtaget til kvalitetskontrol, samt revisorer tilknyttet 

revisionsvirksomheden skal sørge for, at kvalitetskontrollanten får de oplysninger og den 

bistand, som kvalitetskontrollanten anser som nødvendig for at gennemføre 

kvalitetskontrollen. 

 

Manglende bekræftelse fra revisionsvirksomheden eller manglende afgivelse af  
oplysninger til  kvalitetskontrollanten  

Bekræfter revisionsvirksomheden ikke at ville medvirke aktivt til kvalitetskontrollens 

gennemførelse, eller undlader revisionsvirksomheden at give kvalitetskontrollanten de 

fornødne oplysninger til brug for kvalitetskontrollen, jf. afsnit 3, anses det for manglende 

medvirken til gennemførelse af kvalitetskontrollen. Erhvervsstyrelsen beslutter, hvad der 

videre skal ske. Ved manglende medvirken til gennemførelse af kvalitetskontrollen kan 

Erhvervsstyrelsen træffe afgørelse om at fratage godkendelsen som revisionsvirksomhed. 

 

Indledende møde om tilrettelæggelse af  kvalitetskontrollen  

Inden den praktiske opstart af kontrollen afholder kontrollanten et indledende 

planlægningsmøde med revisionsvirksomheden. På mødet aftales blandt andet den praktiske 

gennemførelse af kvalitetskontrollen, herunder:  

1) Tidspunkt for opstart af kvalitetskontrollen af virksomhedens overordnede 

kvalitetsstyringssystem,  

2) Tidspunkt for opstart af sagsudvælgelse og kontrol af erklæringsopgaver. 

 

Kvalitetskontrollanten vil efter det indledende møde anmode om relevante oplysninger forud 

for kvalitetskontrollen. 

Efter det indledende planlægningsmøde fremsender kvalitetskontrollanten endvidere et 

orienteringsbrev om kvalitetskontrollens gennemførelse, der indeholder oplysninger om 

formål, omfang, ansvar, budgetteret antal timer samt forudsætningerne for budgettet.  

 

Hvis kvalitetskontrolbesøget ikke kan gennemføres  

Opstår der forhold, der medfører, at kvalitetskontrollanten ikke kan gennemføre 

kvalitetskontrollen, tager Erhvervsstyrelsen stilling til den opståede situation.  

Et sådant forhold kan for eksempel være, at revisionsvirksomheden ikke vil medvirke til, at 

kvalitetskontrollanten kan gennemføre kvalitetskontrollen.  
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3. Gennemførelse af kvalitetskontrollen 

3.1 Kvalitetskontrollantens kontrolbesøg  

Kontrolsted 

Kvalitetskontrollen foregår hos revisionsionsvirksomheden, herunder på de kontorsteder, 

hvor der er planlagt kontrol af erklæringsopgaver. Erklæringsopgaver gennemgås som 

udgangspunkt på det kontorsted, hvor opgaven er løst. Sker gennemgangen ikke på 

kontorstedet skal dette aftales skriftligt eksempelvis pr. e-mail mellem revisionsvirksomheden 

og kvalitetskontrollanten. 

 

Såfremt dele af kvalitetskontrollen undtagelsesvis efterfølgende mest hensigtsmæssigt foregår 

hos kvalitetskontrollanten, skal kvalitetskontrollanten og revisionsvirksomheden forinden 

have aftalt det videre forløb skriftligt frem til kvalitetskontrollantens rapportering. Den videre 

proces skal kommunikeres skriftligt, bl.a. med henblik på at sikre de kontrolleredes mulighed 

for gennemsyn og kommentering af relevante dokumenter.  

 

Information om udvalgte erklæringsopgaver til  kontrol  

Den kontrollerede revisionsvirksomhed skal ikke på forhånd gøres bekendt med de udvalgte 

erklæringsopgaver. Af praktiske hensyn kan det dog i nogle tilfælde være nødvendigt, at 

revisionsvirksomheden på forhånd ved, hvilke kontorer og revisorer, som de udvalgte 

erklæringsopgaver, vil omfatte. I disse tilfælde er det op til kvalitetskontrollanten at vurdere, 

hvorvidt revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem sikrer, at der ikke er mulighed for 

tilretning af erklæringsopgaverne forud for kontrollens opstart. 

 
Dialog mellem kvalitetskontrollanten og de kontrollerede  

Den praktiske del af kvalitetskontrollen indledes med et møde med kvalitetskontrollanten og 

de ansvarlige for virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Mødet danner, sammen med de 

allerede modtagne oplysninger, udgangspunkt for planlægningen af det arbejde, som 

kvalitetskontrollanten skal udføre omkring revisionsvirksomhedens generelle kvalitetsstyring.  

Dette møde vil typisk være sammenfaldende med det indledende planlægningsmøde.  

Som led i dialogen mellem kvalitetskontrollanten og de kontrollerede skal 

kvalitetskontrollanten sikre, at der hos de kontrollerede er kendskab til forløbet af en 

kvalitetskontrol. De kontrollerede skal blandt andet informeres om kvalitetskontrollantens 

rapportering og om processen for afslutning af kontrolforløbet. Der henvises til afsnit 8 for en 

nærmere beskrivelse heraf. 
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For hver erklæringsopgave, der er udtaget til kvalitetskontrol afholder kvalitetskontrollanten 

et opstartsmøde med den/de underskrivende revisorer, hvor kontrollanten indledningsvist 

redegør for baggrunden for kvalitetskontrollen, herunder udvælgelseskriteriet for den 

konkrete erklæringsopgave. Herefter redegør kvalitetskontrollanten for den praktiske 

gennemførelse af kvalitetskontrollen. Når kvalitetskontrollanten har gennemgået 

erklæringsopgaven afholder kvalitetskontrollanten et afslutningsmøde med den/de 

underskrivende revisorer, hvor kvalitetskontrollanten gennemgår sin vurdering af sagen.  

Som afslutning på kvalitetskontrolbesøget afholder kvalitetskontrollanten et afslutningsmøde 

med revisionsvirksomheden, hvor kvalitetskontrollanten afrapporterer om 

kvalitetskontrolbesøget, herunder kontrollantens vurdering af kvalitetsstyringssystemet samt 

vurdering af kontrollen af erklæringsopgaver. På mødet gennemgår kvalitetskontrollanten den 

videre proces for kontrollens afslutning 

 

3.2 Omfanget af kvalitetskontrollen 

Følgende områder gennemgås som led i kvalitetskontrollen: 

• Revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem mv.  

• Erklæringsopgaver  

• Efteruddannelse  

Indholdet af gennemgangen af de forskellige områder er uddybet i de følgende afsnit. 

 

3.3 Gennemgang af revisionsvirksomhedens registreringe r mv. 

Kvalitetskontrollanten skal kontrollere, om revisionsvirksomhedens registreringer i 

Erhvervsstyrelsens offentlige register over revisorer og revisionsvirksomheder er korrekte. 

Erhvervsstyrelsens offentlige register over revisorer og revisionsvirksomheder findes på 

www.virk.dk under CVR (https://datacvr.virk.dk/data/). 

Det kontrolleres, hvorvidt revisionsvirksomheden opfylder kravene til en 

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

revisionsvirksomheden er i overensstemmelse med de faktiske forhold.  

I henhold til bekendtgørelsen om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 

skal registeret indeholde oplysninger om tilknyttede godkendte revisorer herunder 

http://www.virk.dk/
https://datacvr.virk.dk/data/
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oplysninger om efteruddannelse mv.6 Tilknyttede godkendte revisorer omfatter samtlige 

godkendte revisorer i en revisionsvirksomhed, uanset om revisorerne afgiver erklæringer efter 

revisorlovens § 1, stk. 2, eller ej. Kvalitetskontrollanten skal således kontrollere, at det af 

virksomheden oplyste antal godkendte revisorer på kontroltidspunktet svarer til det 

registrerede antal i registeret. 

I tilfælde, hvor revisionsvirksomheden ikke opfylder kravene i revisorlovens § 13, stk. 2 og 5, 

eller de registrerede oplysninger ikke er korrekte, indgår dette i rapporten til 

revisionsvirksomheden.  

Såfremt et holdingselskab, der ejer kapitalandele i en revisionsvirksomhed, der har pligt til at 

være registreret, ikke er registreret, oplyses dette ligeledes i rapporten.  

 

3.4 Gennemgang af revisionsvirksomhedens interne organisation, herunder 

kvalitetsstyringssystemet 

Kvalitetskontrollantens gennemgang af revisionsvirksomhedens forhold og dens kvalitets-

styringssystem gennemføres efter CAIM7 arbejdsprogrammerne, jf. bilag 11. CAIM 

arbejdsprogrammerne tager udgangspunkt i ISQC 1, Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører 

revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver 

samt yderligere regler indenfor dansk revisorlovgivning8. Formålet med arbejdsprogrammet er 

at kontrollere, om revisionsvirksomhederne har etableret, implementeret og anvendt et 

hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. 

For PIE revisionsvirksomheder underlagt årlig kontrol kontrolleres kvalitetsstyringssystemet 

på rotationsbasis over en treårig periode. 

I henhold til revisorlovens § 28, stk. 1, skal alle revisionsvirksomheder have en intern 

organisation, herunder et kvalitetsstyringssystem, med henblik på at forhindre eventuelle 

trusler mod virksomheden og revisors uafhængighed og objektivitet samt sikre kvaliteten, 

integriteten og grundigheden ved udførelse af en erklæringsopgave. 

                                                 
6 Bekendtgørelse nr. 728 af 15. juni 2016 om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder  
7CAIM (Common Audit Inspection Methodology) er fælles europæiske arbejdsprogrammer udviklet af de 

europæiske tilsynsmyndigheder 
8 Revisorforordningen, revisorloven og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf 
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De nærmere regler om kravene til revisionsvirksomhedens interne organisation og til 

indholdet af kvalitetsstyringssystemet, og dokumentationen for dets anvendelse, er fastsat i 

bekendtgørelse om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation9. 

For nystartede revisionsvirksomheder skal kvalitetsstyringssystemet være etableret fra 

virksomhedens start. 

Såfremt kvalitetsstyringssystemet forefindes i elektronisk form, kan kvalitetskontrollanten 

ikke forlange en udskrift heraf, forudsat at den kontrollerede virksomhed kan stille IT til 

rådighed for gennemgangen af kvalitetsstyringssystemet. 

Kvalitetsstyringssystemet skal indeholde de politikker og procedurer, der sikrer, at 

revisionsvirksomheden og dens ansatte overholder lovgivningen og relevante standarder ved 

udførelsen af erklæringsopgaver, og at erklæringer afgives i overensstemmelse med 

lovgivningen og relevante standarder.  

Arten og omfanget af en revisionsvirksomheds kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer 

afhænger af forskellige faktorer såsom virksomhedens karakteristika og størrelse, dens 

geografiske spredning samt revisionsvirksomhedens organisation. Som følge heraf kan de 

politikker og procedurer, som de enkelte revisionsvirksomheder indfører, være forskellige.  

Kontrollen af den interne organisation herunder kvalitetsstyringssystemet har til formål at 

konstatere følgende forhold: 

- at revisionsvirksomheden har etableret og implementeret et tilstrækkeligt 

kvalitetsstyringssystem,  

- at revisionsvirksomhedens godkendte revisorer og medarbejdere konsekvent anvender 

kvalitetsstyringssystemet ved udførelsen af erklæringsopgaver med sikkerhed, og  

- at revisionsvirksomheden foretager en opfølgning på, at kvalitetsstyringssystemet 

løbende opdateres.  

Kvalitetskontrollanten skal, i relation til gennemgangen af  kvalitetsstyringssystemet, vurdere, 

hvorvidt kravene til den interne organisering af revisionsvirksomheden er opfyldt, herunder 

hvorvidt der er etableret og implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem i 

revisionsvirksomheden, om kvalitetsstyringssystemet er tilpasset revisionsvirksomhedens 

                                                 
9 Bekendtgørelse nr.762 af 21. juni 2016 om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation 
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forhold, samt at kvalitetsstyringssystemets politikker og procedurer er formidlet videre til alle 

godkendte revisorer og øvrige medarbejdere i revisionsvirksomheden. 

Ved gennemgangen af kvalitetsstyringssystemet og revisionsvirksomhedens interne 

organisering skal kvalitetskontrollanten desuden vurdere, om revisionsvirksomhedens 

procedurer og politikker er tilstrækkelige i forhold til revisionsvirksomhedens størrelse og 

driftsmæssige karakteristika, og i overensstemmelse med revisorlovgivningen og relevante 

standarder inden for en række områder, eksempelvis: 

- Uafhængighed og tavshedspligt 

- Accept og fortsættelse af kundeforhold 

- Menneskelige ressourcer 

- Koncept for løsning af erklæringsopgaver med sikkerhed 

- Kvalitetssikringsgennemgang af opgaverne, hvor det er relevant 

- Opbevaring af dokumentation 

- Personalets kendskab og anvendelse af kvalitetsstyringssystemet på erklæringsopgaver 

med sikkerhed, herunder hvorvidt revisionsvirksomheden har en whistleblower 

ordning 

- Overvågning og evaluering (se afsnit 4) 

 

Gennemgangen af revisionsvirksomhedens interne organisering og kvalitetsstyringssystem 

skal foretages med udgangspunkt i det kvalitetsstyringssystem, revisionsvirksomheden 

anvender på det tidspunkt, hvor kvalitetskontrollen gennemføres.  

Væsentlige observationer og forhold der kan/bør forbedres samt kvalitetskontrollantens 

vurdering heraf vedrørende kvalitetsstyringssystemet skal fremgå af ”Issue tracker”, jf. bilag 

13. 

  

Hvis kvalitetsstyringssystemet er blevet udskiftet  

Nogle revisionsvirksomheder vil i løbet af kontrolåret have udskiftet deres 

kvalitetsstyringssystem. Såfremt kvalitetskontrollanten udtager erklæringsopgaver, der er 

udarbejdet efter det tidligere kvalitetsstyringssystem, skal kvalitetskontrollanten tillige 

gennemgå relevante områder af det forhenværende kvalitetsstyringssystem. Gennemgangen 

af det forhenværende kvalitetsstyringssystem skal give kvalitetskontrollanten et indblik i, om 

de daværende politikker og procedurer i revisionsvirksomheden var tilstrækkelige og egnede 

til, at den ansvarlige revisor og medarbejderne kunne anvende det forhenværende 

kvalitetsstyringssystem på erklæringsopgaverne.  
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Integration i forbindelse med opkøb, fusioner mv.  

Hvis der er sket integration i forbindelse med opkøb, fusioner mv., skal kvalitetskontrollanten 

desuden vurdere revisionsvirksomhedens procedurer i relation til integrationen heraf. Der 

henvises til afsnit 6.2 for en nærmere beskrivelse af dette område, som ligeledes er et kriterium 

ved udvælgelse af erklæringsopgaver til kontrol. 

4. Gennemgang af revisionsvirksomhedens interne overvågning  og 

evalueringsproces 

Alle revisionsvirksomheder skal have implementeret en overvågnings- og evalueringsproces, 

som skal sikre, at revisionsvirksomheden overholder sine kvalitetsstyringspolitikker og –

procedurer, med henblik på at kunne give en vurdering af: 

- overholdelse af faglige standarder samt krav i love og øvrig regulering, 

- om kvalitetsstyringssystemet er tilstrækkeligt i forhold til revisionsvirksomhedens 

størrelse og driftsmæssige karakteristika og implementeret effektivt, og 

- om revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringspolitikker og –procedurer er anvendt ved 

erklæringsopgaver. 

Kvalitetskontrollanten gennemgår politikker og procedurer for revisionsvirksomhedens 

overvågning og evaluering for herved at kunne vurdere, og om disse er tilstrækkelige i henhold 

til bekendtgørelse om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation og ISQC 1.  

 

Årlig overvågning af kvalitetsstyringssystemet  

Revisionsvirksomheden skal foretage en årlig overvågning og evaluering af 

kvalitetsstyringssystemet. Den årlige overvågning og evaluering kan være dokumenteret 

forskelligt, f.eks. kan en dokumenteret gennemførelse af opdateringer af systemet i visse 

tilfælde være en tilstrækkelig overvågning. Kvalitetskontrollanten skal vurdere, om den 

foreliggende dokumentation af overvågningen og evalueringen er i overensstemmelse med 

revisionsvirksomhedens politikker og procedurer herom. Ansvaret for 

kvalitetsstyringssystemet skal ligge hos en godkendt revisor. 

 
Periodisk intern kontrol af erklæringsopgaver  

Revisionsvirksomheden skal ligeledes foretage en periodisk efterfølgende kontrol af 

erklæringsopgaver for hver opgaveansvarlig partner. Personer, der har været involveret i 

erklæringsopgaven, må ikke deltage i den periodiske efterfølgende kontrol af den pågældende 

erklæringsopgave. 
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Kvalitetskontrollantens gennemgang af overvågningsprocessen  

Kvalitetskontrollanten skal gøre sig bekendt med resultaterne af de to seneste gennemførte 

overvågningsprocesser med henblik på at vurdere, om disse giver anledning til overvejelser i 

forbindelse med kontrollen af virksomhedens planlægning og udførelse af overvågningen. 

Kvalitetskontrollanten skal påse, at resultatet af overvågningsprocessen på relevant måde er 

rapporteret til den kontrollerede revisionsvirksomheds ledelse. Det kontrolleres endvidere, at 

ledelsen i behørigt omfang har foretaget passende evaluering, og herunder har reageret på 

eventuelle svagheder og fejl, som måtte være afdækket ved revisionsvirksomhedens seneste 

overvågning. 

Kvalitetskontrollanten skal, ved sin gennemgang af rapporteringen for den foregående 

overvågningsproces, vurdere, hvorvidt der i fornødent omfang er foretaget passende 

afhjælpende tiltag til imødegåelse af de i kvalitetskontrolrapporten, for den foregående 

overvågning, identificerede fejl, mangler eller forbedringsforslag, samt foretage en vurdering 

af, hvorvidt der er blevet fulgt op herpå.  Såfremt dette ikke er tilfældet, skal 

kvalitetskontrollanten rapportere herom. 

Kvalitetskontrollanten skal endvidere udvælge erklæringsopgaver til kontrol, der har været 

udtaget ved den seneste periodiske interne kontrol. Stikprøven skal omfatte en eller flere 

erklæringsopgaver, som har været genstand for den interne kontrol. Dette medfører, at 

erklæringsopgaver, der er afgivet mere end et år tilbage i tid, kan udtages til kvalitetskontrol. 

Formålet med denne kontrol er, at kvalitetskontrollanten skal vurdere, om denne er enig i den 

interne kontrollants konklusioner vedrørende den pågældende erklæringsopgave.  

Der henvises til afsnit 6 vedrørende udvælgelseskriterier for en nærmere gennemgang af 

udvælgelsen af erklæringsopgaver, der har været genstand for intern kontrol. 

 

Rapportering vedrørende overvågning  

Med udgangspunkt i kvalitetskontrollantens vurdering af revisionsvirksomhedens 

overvågning, samt resultatet/resultaterne af kvalitetskontrollantens gennemgang af udvalgte 

erklæringsopgaver, som har været genstand for intern kontrol, sammenfatter 

kvalitetskontrollanten sin vurdering af overvågningsprocessen, herunder 

revisionsvirksomhedens evaluering heraf.  

Væsentlige observationer og forhold der kan/bør forbedres samt kvalitetskontrollantens 

vurdering heraf vedrørende den interne overvågning rapporteres i ”Issue tracker”, jf. bilag 13. 
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Fejl, som ikke har været identificeret ved den interne overvågning  

Formålet med kontrol af overvågningsprocessen er, bl.a. at vurdere:  

1) om den interne kontrol finder eventuelle fejl og mangler, og 

2) om der på passende måde bliver fulgt op på fejl og mangler med afhjælpende tiltag, 

herunder eventuelle disciplinære tiltag. 

 

Såfremt kvalitetskontrollanten har udtaget en erklæringsopgave til kontrol, hvor den interne 

kontrol – forud for kvalitetskontrollantens iværksættelse af kvalitetskontrollen - har fundet 

væsentlige fejl eller mangler, tager Erhvervsstyrelsen i hver enkelt sag stilling til, hvorvidt 

Erhvervsstyrelsen vil iværksætte en undersøgelse i henhold til revisorlovens § 37 vedrørende 

erklæringsopgaven. Såfremt kvalitetskontrollanten er enig i de fundne forhold, vil 

Erhvervsstyrelsen, som udgangspunkt, ikke iværksætte en undersøgelse vedrørende en 

erklæringsopgave, der er udtaget for at vurdere den interne kontrol, medmindre særlige 

forhold gør sig gældende.  

Særlige forhold kan for eksempel være, at en fejl/mangel er af så grov karakter, at revisorloven 

herunder god revisorskik og erklæringsbekendtgørelsen er groft tilsidesat. Særlige forhold kan 

ligeledes være, at Erhvervsstyrelsen ikke er enig i den efterfølgende interne kontrols vurdering 

af erklæringsopgaven. Kvalitetskontrollanten skal altid beskrive eventuelle fejl og mangler, 

som er identificeret ved den interne kontrol, uanset om kvalitetskontrollanten er enig med 

den interne kontrol eller ej. 

I revisionsvirksomheder, hvor passende kvalificerede eksterne personer eller et andet 

netværksfirma har udført den efterfølgende kontrol af erklæringsopgaver og/eller andre 

overvågningsprocedurer, gælder de samme forhold omkring kvalitetskontrollantens 

rapportering til Erhvervsstyrelsen som ovenfor. Konstaterer kvalitetskontrollanten fejl og 

mangler vedrørende overvågningsprocessen i sådanne revisionsvirksomheder, indgår disse 

forhold i den samlede vurdering af revisionsvirksomhedens overvågning. 

5. Gennemgang af efteruddannelse 

Dokumentation for den indberettede efteruddannelse skal kontrolleres i forbindelse med 

kvalitetskontrollen. Den periode, som skal kontrolleres, er den seneste afsluttede 3-årige 

periode (1. januar 2015 til 31. december 2017), hvor der har været krav om obligatorisk 

efteruddannelse.  
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Det følger af revisorloven, at revisor til enhver tid skal kunne dokumentere, at kravene om 

efteruddannelse er opfyldt. Ansvaret for at dokumentere efteruddannelsen ligger hos den 

enkelte revisor. Samtidig har revisionsvirksomheden en forpligtelse til at sikre, at den har 

personale med de fornødne færdigheder og kompetencer.  

Det følger af efteruddannelsesbekendtgørelsen10 og den tilhørende vejledning11, hvilke former 

for efteruddannelse der kan medregnes samt kravene til dokumentation for de tilladte former 

for efteruddannelse.  

Kontrol af efteruddannelse udføres på tre niveauer: 

- Politikker og procedurer 

- Overordnet kontrol af samtlige godkendte revisorers efteruddannelse 

- Specifik kontrol af udvalgte revisorers efteruddannelse 

 

Politikker og procedurer  

I henhold til ISQC 1 er revisionsvirksomheden forpligtet til at sikre, at ansatte har de fornødne 

færdigheder og kompetencer. Det kontrolleres derfor, om der i virksomhedens 

kvalitetsstyringssystem indgår politikker og procedurer om gennemførelse af den obligatoriske 

efteruddannelse. 

CAIM arbejdsprogrammerne indeholder et ”Training work programme”, som omhandler 

virksomhedens politikker og procedurer vedrørende menneskelige ressourcer. 

 

Overordnet kontrol af samtlige godkendte revisorers efteruddannelse  

Kvalitetskontrollanten skal kontrollere, om de til virksomheden tilknyttede godkendte 

revisorer har afholdt minimum 120 timers efteruddannelse og indberettet disse korrekt i 

Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. 

Såfremt der er revisorer, som ikke opfylder kravet om minimum 120 timers efteruddannelse i 

den relevante periode, skal den/de revisorer redegøre herfor overfor kvalitetskontrollanten. 

For revisorer, der er blevet godkendt i løbet af den igangværende treårs-periode, er pligten til 

at deltage i efteruddannelse først indtrådt den førstkommende 1. januar, og timetallet 

reduceres forholdsmæssigt til den resterende andel af treårs-perioden.  

                                                 
10 Bekendtgørelse nr. 967 af 28. juni 2016 om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer 
11 Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer (januar 2016) 
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Hvis der ikke kan redegøres for det manglende antal efteruddannelsestimer med lovlig 

reduktion efter efteruddannelsesbekendtgørelsens § 19 eller dispensation efter § 22, vil dette 

fremgå af Erhvervsstyrelsens rapport. 

 

Specifik kontrol af udvalgte revisorers efteruddannelse  

Retningslinjerne for udvælgelse af et antal revisorer til en mere dybdegående kontrol af 

dokumentationen for den indberettede efteruddannelse følger stikprøvestørrelsen for 

udvælgelse af erklæringsopgaver, jf. afsnit 6.  

Til kontrol af efteruddannelse indgår samtlige godkendte revisorer i den samlede population, 

hvorfra stikprøven udvælges. Dermed medtages godkendte revisorer, der efter interne 

retningslinjer ikke er underskriftberettigede, også i populationen. Fordelingen af stikprøven 

foretages forholdsmæssigt mellem underskriftsberettigede revisorer og ikke-

underskriftsberettigede revisorer. Der skal dog som minimum altid kontrolleres én 

underskriftsberettiget revisor og én ikke-underskriftsberettiget revisor.  

Eksempel 1: 

En revisionsvirksomhed har 15 godkendte revisorer, heraf er 12 underskriftsberettigede 

efter interne regler. Stikprøvestørrelsen opgøres på baggrund af den samlede population, 

dvs. 15. Minimum 12 godkendte revisorer skal i henhold til reglerne for 

stikprøveudvælgelse kontrolleres for efteruddannelse. Efter en forholdsmæssig fordeling 

skal 80 % af de underskriftsberettigede efter interne regler og 20 % af de ikke 

underskriftsberettigede kontrolleres.  Kvalitetskontrollanten skal således kontrollere 10 

underskriftsberettigede revisorer og 2 ikke-underskriftsberettiget revisor.  

Kvalitetskontrollanten skal forinden kontrolbesøget anmode de udvalgte revisorer om 

en specifikation over den gennemførte efteruddannelse. De udvalgte revisorer skal sikre, 

at dokumentationen er tilgængelig i revisionsvirksomheden i forbindelse med 

kontrollen. 

Ved selve kontrollen gennemgår kvalitetskontrollanten dokumentationen stikprøvevis 

for de udvalgte revisorer. Den stikprøvevise gennemgang tager udgangspunkt i den 

specifikation, som den udvalgte revisor har givet til kvalitetskontrollanten. Såfremt den 

gennemgåede dokumentation ikke er i overensstemmelse med reglerne herom, skal dette 

fremgå af kvalitetskontrollantens rapportering. 
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Årlige eller opfølgende kontroller  

Ved de årlige kontroller eller ved en opfølgende kontrol skal der kun ske kontrol af 

efteruddannelse, hvis kontrollen finder sted efter påbegyndelse af en ny 

efteruddannelsesperiode. 

6. Udvælgelse af erklæringsopgaver til kontrol 

Udvælgelse af erklæringsopgaver tager udgangspunkt i en risikobaseret tilgang. Gennemgang 

af erklæringsopgaver skal altid udføres, også såfremt der ikke er et kvalitetsstyringssystem, hvis 

der er observeret væsentlige fejl og mangler ved kvalitetssikringssystemet, eller hvis 

kvalitetsstyringssystemet ikke har været anvendt ved løsningen af den udvalgte 

erklæringsopgave. 

Udvælgelse af erklæringsopgaver skal ske på baggrund af samtlige afgivne erklæringer efter 

revisorlovens § 1, stk. 2. Der skal som udgangspunkt udtages erklæringsopgaver, hvor der er 

afgivet erklæring inden for de seneste 12 måneder, jf. dog afsnit 6 om gennemgang af 

revisionsvirksomhedens overvågning. Der kan udtages erklæringsopgaver for en eller flere 

underskriftberettigede revisorer, der ikke længere er tilknyttet revisionsvirksomheden. I afsnit 

7.5 beskrives et eksempel på en situation, hvor en underskrivende revisor er fratrådt i perioden 

fra afgivelse af sin erklæring til tidspunktet for kvalitetskontrolbesøget. 

 

6.1 Antallet af stikprøver 

Kvalitetskontrollanten skal udvælge et antal erklæringsopgaver, der er tilstrækkeligt til, at 

denne kan opnå en overbevisning om, hvordan kvalitetsstyringssystemet anvendes ved 

løsningen af erklæringsopgaverne, og om erklæringsopgaverne løses i overensstemmelse 

revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, lovgivningen, gældende standarder mv.  

Fastsættelsen af et minimum antal af erklæringsopgaver til kontrol i hver enkelt 

revisionsvirksomhed sker ud fra antallet af revisorer, der er underskriftsberettigede i den 

pågældende revisionsvirksomhed.  

Vurderer kvalitetskontrollanten, at revisionsvirksomheden har et effektivt 

kvalitetsstyringssystem, og at virksomhedens overvågningsprocedurer viser, at 

kvalitetsstyringspolitikker og procedurer efterleves, kan der tages udgangspunkt i følgende 

minimumsantal stikprøver til kontrol: 
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Antal stikprøver: 

Antal underskriftsberettigede revisorer 

1 2-4 5-9 10-20 21+ 

3 6 9 12 15 

 

Herudover udvælges et antal PIE erklæringsopgaver til kontrol, jf. afsnit 6.4. 

Det henvises til oversigten i afsnit 6.3 vedrørende sammensætning af stikprøveantallet ud fra 

udvælgelseskriterierne. 

Minimumsantallet af erklæringsopgaver til gennemgang skal altid være opfyldt. En 

kvalitetskontrollant kan altid udvælge flere erklæringsopgaver til gennemgang end det 

angivne minimum, såfremt den risikobaserede tilgang tilsiger dette.  

Kvalitetskontrollanten skal være i stand til at foretage en vurdering af revisionsvirksomhedens 

kvalitetsstyringssystem samt anvendelsen heraf på baggrund af det antal stikprøver, der er 

gennemgået. Konstateres der væsentlige fejl og mangler i en eller flere af de udvalgte 

erklæringsopgaver, skal kvalitetskontrollanten vurdere, hvorvidt stikprøven skal udvides, jf. 

afsnit 6.6.  

 

Antal  revisorer  
Størrelsen på stikprøven skal opgøres på baggrund af antallet af revisorer, der efter 

revisionsvirksomhedens interne regler er berettigede til at afgive erklæringer gennem 

revisionsvirksomheden på det tidspunkt, hvor kvalitetskontrollanten iværksætter 

kvalitetskontrollen. Kvalitetskontrollen anses for iværksat på det tidspunkt, hvor 

kvalitetskontrollanten afholder det indledende møde med revisionsvirksomheden. 

Hvis alle godkendte revisorer efter de interne regler i revisionsvirksomheden kan afgive 

erklæringer omfattet af revisorlovens § 1, stk. 2, opgøres stikprøven på baggrund af det samlede 

antal godkendte revisorer i revisionsvirksomheden.  

Hvis revisionsvirksomheden har interne regler om, at erklæringer omfattet af revisorlovens § 

1, stk. 2 kun kan afgives af visse godkendte revisorer, opgøres stikprøven på baggrund af dette 

antal underskriftsberettigede revisorer.   

Idet udvælgelsen skal ske risikobaseret, vil antallet af erklæringsopgaver udtaget til 

gennemgang ikke nødvendigvis fordeles ligeligt på de underskriftsberettigede revisorer. 
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Eksempel 1:  

En revisionsvirksomhed har 5 godkendte revisorer. Efter revisionsvirksomhedens 

interne regler må kun 2 af disse revisorer enten alene eller sammen med en anden efter 

revisionsvirksomhedens interne regler underskriftsberettiget revisor afgive erklæringer 

omfattet af § 1, stk. 2. Stikprøvestørrelsen opgøres således på baggrund af de 2 revisorer, 

der må afgive erklæringer. 

 

Eksempel 2: 

En revisionsvirksomhed har 5 godkendte revisorer. Revisionsvirksomheden har ingen 

interne regler om, hvem der er underskriftsberettiget. Stikprøvestørrelsen opgøres 

således på baggrund af de 5 revisorer, der kan afgive erklæringer. 

 

Eksempel 3: 

En revisionsvirksomhed oplyser på tidspunktet for kvalitetskontrollantens iværksættelse 

af sin del af kontrollen, at der er tilknyttet 18 underskriftsberettigede revisorer efter 

interne regler. Der har dog været 24 underskriftsberettigede revisorer efter interne 

regler, som har afgivet erklæringer i den periode, hvorfra stikprøver skal udvælges. 

Stikprøvestørrelsen opgøres således på baggrund af de 18 revisorer.  Afvigelsen mellem 

de 18 og 24 underskriftsberettigede revisorer kan f.eks. skyldes frasalg af kontorsteder. 

 

6.2 Udvælgelseskriterier ud fra en risikobaseret tilgang  

Den stikprøvevise udvælgelse af konkrete erklæringsopgaver med sikkerhed skal tage 

udgangspunkt i en risikobaseret tilgang samt i erklæringsopgavernes art og omfang i 

revisionsvirksomheden, jf. § 27, stk. 2, i bekendtgørelse om kvalitetskontrol af 

revisionsvirksomheder.  

En risikobaseret tilgang ved udvælgelsen medfører, at der indenfor de enkelte 

udvælgelseskriterier sker udvælgelse af de erklæringsopgaver, hvor risikoen for eller ved fejl 

eller mangler vurderes at være størst. Betydningen for regnskabsbrugerne af eventuelle fejl og 

mangler i revisors erklæring indgår ligeledes som udvælgelseskriterie ved den risikobaserede 

tilgang til udvælgelsen (risikoen ved fejlen). Der henses således også til, hvorvidt mulige fejl 

og mangler kan anses at indebære en økonomisk risiko for brugerne af revisors erklæring. 

Kriterier for udvælgelse af erklæringsopgaver omfatter følgende områder (ej prioriteret og ikke 

begrænset til): 
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1) Erklæringsopgaver, som har været kontrolleret ved revisionsvirksomhedens 

overvågning (intern kontrol).  

2) Erklæringsopgaver på koncernregnskaber, hvor der er gjort brug af komponentrevisors 

arbejde. 

3) Erklæringsopgaver, der er udført på kontorer eller af revisorer tilknyttet tilkøbte 

afdelinger eller aktiviteter (fusioner og opkøb). 

4) Erklæringsopgaver, som er udvalgt af Erhvervsstyrelsen på baggrund af risikoanalyse. 

5) Øvrige risikobaserede erklæringsopgaver. 

Kvalitetskontrollanten skal på baggrund af de modtagne oplysninger fra 

revisionsvirksomheden, samt den fra revisionsvirksomheden udleverede kundeliste, fastlægge 

kundesammensætningen og udvælge stikprøven blandt de erklæringsopgaver, der umiddelbart 

anses for mest risikofyldte. Denne vurdering skal foretages på baggrund af bl.a. ovenstående 

kriterier.  

 

Erklæringsopgaver, som har været kontrolleret ved revisionsvirksomhedens 
overvågning (interne kontrol)  

Kvalitetskontrollen skal kontrollere, om revisionsvirksomhedens overvågning fungerer 

tilfredsstillende, jf. afsnit 4 vedrørende gennemgang af revisionsvirksomhedens 

overvågningsproces. Med henblik på at kontrollere dette, skal en del af de erklæringsopgaver, 

der udvælges til gennemgang, være erklæringsopgaver, der har været udtaget til gennemgang 

i forbindelse med virksomhedens seneste overvågning. Som led i kontrollen af 

revisionsvirksomhedens overvågning, skal kvalitetskontrollanten både udvælge 

erklæringsopgaver, der har givet anledning til bemærkninger i forbindelse med 

overvågningen, og erklæringsopgaver, der ikke har givet anledning til bemærkninger. 

Udvælgelsen skal i lighed med de øvrige stikprøver foretages risikobaseret. 

Formålet med dette udvælgelseskriterie er, at kvalitetskontrollanten skal vurdere, om 

kvalitetskontrollanten er enig i den interne kontrollants konklusioner vedrørende den 

pågældende erklæringsopgave for dermed at kunne danne sig et indtryk af 

hensigtsmæssigheden af revisionsvirksomhedens overvågningsproces. 

Afhængig af revisionsvirksomhedens fastlagte interval for intern kontrol af erklæringsopgaver 

kan det blive nødvendigt at udvælge erklæringsopgaver, som ligeledes har været genstand for 

en interne kontrol, hvor den interne kontrol har været foretaget i tidligere år, og dermed 

vedrører en erklæring, som er afgivet mere end 12 måneder tidligere. Såfremt der ikke er 

udtaget erklæringsopgaver ved den seneste overvågning, eller kvalitetskontrollanten har 
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behov for at se på yderligere erklæringsopgaver fra den interne kontrol, udvælges der 

erklæringsopgaver, der har været underlagt intern kontrol i tidligere år.  

For revisionsvirksomheder med 10 eller flere underskriftsberettigede revisorer udtages 

minimum 1 erklæringsopgave fra interne kontrol i tidligere år (typisk året forud for 

kvalitetskontrollens opstart) med væsentlige fejl eller mangler, og hvor der efterfølgende er 

afgivet en erklæring. Kvalitetskontrollanten skal gennemgå den efterfølgende 

erklæringsopgave for herved at påse, at resultaterne af den interne kontrol er afspejlet på 

passende vis i sagsløsningen ved den efterfølgende erklæringsafgivelse. Hvis der er væsentlige 

fejl eller mangler i erklæringsopgaven, skal kvalitetskontrollanten særskilt rapportere herom i 

bilag 3 eller 4. Såfremt nogle af de fejl, mangler og forbedringsforslag, der blev opdaget ved 

den interne kontrol, fortsat er til stede ved løsningen af opgaven det følgende år, skal 

kvalitetskontrollanten særskilt gøre opmærksom herpå.  

Såfremt der ikke er erklæringsopgaver, hvor der er væsentlige fejl eller mangler i en tidligere 

intern kontrol udtages 1 anden erklæringsopgave, som har været udtaget i den seneste 

efterfølgende interne kontrol. 

I en revisionsvirksomhed med 10 eller flere underskriftsberettigede revisorer gælder det 

yderligere krav, at kvalitetskontrollanten på baggrund af virksomhedens seneste rapporter for 

den efterfølgende interne kontrol skal udtage de 2 revisorer til kontrol, som de seneste 3 år har 

fået de dårligste interne vurderinger af udvalgte erklæringsopgaver, og som stadig var 

tilknyttet virksomheden på det tidspunkt, hvor revisionsvirksomheden fik besked om, at den 

var udtaget til kvalitetskontrol. 

For hver af disse 2 revisorer udtager kvalitetskontrollanten minimum 1 erklæringsopgave for 

hver revisor til kontrol. De udtagne erklæringsopgaver skal så vidt muligt ikke have været 

genstand for revisionsvirksomhedens seneste interne kontrol. Udvælgelsen af 

erklæringsopgaverne skal ligeledes ske risikobaseret.  

 

Koncernrevision, hvor der er gjort brug af komponentrevisors arbejde  

Hvis muligt skal der udvælges mindst 1 koncernregnskab, hvor revisor er koncernrevisor, og 

hvor der er gjort brug af komponentrevisors arbejde. I revisionsvirksomheder med over 20 

underskriftsberettigede revisorer skal der, hvis muligt, udtages 2 koncernregnskaber, hvor 

revisor er koncernrevisor, og hvor der er gjort brug af komponentrevisors arbejde. 
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Tilkøb eller integrering i forbindelse med opkøb, fusioner , mv.  

Kvalitetskontrollanten skal have fokus på integration i forbindelse med opkøb, fusioner, mv. 

Er der sket tilkøb eller integrering i forbindelse med opkøb, fusioner mv., skal 

kvalitetskontrollanten derfor udvælge en eller flere erklæringsopgaver, der er udført på 

kontorer eller af revisorer, der er tilknyttet tilkomne afdelinger eller aktiviteter. Udvælgelse 

skal ske ud fra en risikobaseret tilgang. 

Gennemgangen foretages med henblik på at vurdere, om der er procedurer for, at ledelsen 

påtager sig det ultimative ansvar for revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, 

herunder at kendskabet til kvalitetsstyringssystemet er udbredt på alle 

revisionsvirksomhedens kontorsteder, med henblik på at fremme en intern kultur, hvor det 

anerkendes, at kvalitet er afgørende ved udførelse af opgaver. Endvidere skal 

kvalitetskontrollanten påse, at der er etableret passende procedurer for kommunikation om 

revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringspolitikker og –procedurer, samt passende tiltag 

internt i revisionsvirksomheden, der understøtter kvalitetsstyringspolitikker og –procedurer. 

 
Øvrige risikobaserede erklæringsopgaver  

På baggrund af modtagne oplysninger fra revisionsvirksomheden, samt den fra 

revisionsvirksomheden udleverede kundeliste, danner kvalitetskontrollanten sig et indtryk af 

kundesammensætningen og udvælger stikprøven blandt de erklæringsopgaver, der 

umiddelbart anses for mest risikofyldte. Denne vurdering skal foretages på baggrund af bl.a. 

erklæringskundens branche samt omfanget eller arten af erklæringsemnet. Følgende 

risikofaktorer skal iagttages ved udvælgelse af erklæringsopgaver til kvalitetskontrol:  

• Erklæringsopgaver, som revisionsvirksomheden selv har vurderet, som værende 

den/de mest risikofyldte.  

• Erklæringsopgaver, som, ud fra en vurdering af art og omfang, vurderes at være 

genstand for særlige risici. 

• Underskrivende revisorer, der generelt har en højere belastning af erklæringsopgaver 

end de øvrige underskrivende revisorer i revisionsvirksomheden. 

 

6.3 Sammensætning af stikprøveantallet ud fra udvælgelseskriterier   

Ved hjælp af de indhentede rapporter fra revisionsvirksomhedens overvågning, danner 

kvalitetskontrollanten sig et overblik over, om resultatet af de seneste gennemførte 

overvågninger viser, at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer 

efterleves ensartet på samtlige af revisionsvirksomhedens kontorsteder, herunder om det vil 
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være relevant at have fokus på erklæringsopgaver, som er underskrevet af revisorer tilknyttet 

særlige kontorsteder.  

Såfremt kvalitetskontrollanten på denne baggrund vurderer, at det er tilstrækkeligt at udtage 

en minimumstikprøve, foretages fordelingen af stikprøven ud fra nedenstående skema:  

 
 Antal underskriftsberettigede revisorer 

1 2-4 5-9 10-20 21+ 

Grundlæggende minimum stikprøve 
3 6 9 12 15 

Erklæringsopgaver på 

koncernregnskaber, hvor der indgår 

arbejde fra en komponentrevisor 

1 1 1 1 2 

Erklæringsopgaver, som har været 

kontrolleret i forbindelse med 

revisionsvirksomhedens seneste 

interne overvågning 

1 1 2 2 3 

Erklæringsopgaver, som har været 

kontrolleret i forbindelse med en 

tidligere intern overvågning i 

revisionsvirksomheden 

0 0 0 1 2 

1 erklæringsopgaver for hver af de 2 

revisorer, som over de seneste 3 år 

har fået de dårligste vurderinger 

ved den interne kontrol.  

0 0 0 2 2 

Risikobaseret udvælgelse under 

hensyntagen til udvælgelseskriterie 

nr. 3, nr. 4 og nr. 5.  

 

x x x x x 

 

6.4 Udvælgelse PIE erklæringsopgaver  

Den stikprøvevise udvælgelse af erklæringsopgaver for PIE virksomheder tillægges 

ovennævnte stikprøvestørrelser. Udvælgelsen tager udgangspunkt i en risikobaseret tilgang.  

PIE virksomheder er defineret som: 

a) Virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer 

optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-land og 

b) finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, b og e, i lov om finansiel 

virksomhed: 

• Pengeinstitutter 
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• Realkreditinstitutter 

• Forsikringsselskaber 

 

Stikprøvestørrelse af PIE erklæringsopgaver vil tage udgangspunkt i arten og omfanget af PIE 

erklæringsopgaver i revisionsvirksomheden. Under hensyntagen hertil vil fokus være rettet 

mod de PIE erklæringsopgaver, hvor betydningen af potentielle væsentlige fejl og mangler 

vurderes at være størst for samfundsøkonomien og overfor tredjemand. Der vil således være et 

særligt fokus rettet mod PIE erklæringsopgaver, som er kategoriseret som OMXC25, OMXC 

Large Cap og OMXC Mid Cap samt systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark 

På baggrund af en risikovurdering og med særlig fokus på risikoen ved fejl udvælger 

kvalitetskontrollanten et antal erklæringsopgaver, der er tilstrækkeligt til, at denne kan opnå 

en overbevisning om, hvordan kvalitetsstyringssystemet anvendes ved løsningen af PIE 

erklæringsopgaverne, og om PIE erklæringsopgaverne løses i overensstemmelse med 

revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, lovgivningen, gældende standarder mv.  

 

6.5 Særligt vedrørende udvælgelse af erklæringsopgaver til kontrol i de PIE 

revisionsvirksomheder, som er under lagt årlig kontrol 

For PIE revisionsvirksomheder, som er underlagt årlig kontrol, gælder de samme 

grundlæggende krav til minimumstikprøve. Stikprøven kan ud fra en konkret vurdering 

fordeles over en 3-årig periode. 

 

6.6 Konstatering af væsentlige fejl og mangler i stikprøven, herunder eventuel 

udvidelse af stikprøven 

Udgangspunktet er, at de kontrollerede erklæringsopgaver er udvalgt ud fra en risikobaseret 

tilgang. 

Såfremt kvalitetskontrollanten konstaterer væsentlige fejl og mangler ved kontrollen af 

erklæringsopgaver, skal kvalitetskontrollanten undersøge følgende: 

• om fejlen kan henføres til mangler i kvalitetsstyringssystemet, herunder hvorvidt de 

handlinger der er fastlagt i systemet med hensyn til udformning af relevante 

handlinger, eller til indhold af erklæring mv., på passende vis sikrer, at det udførte 

arbejde samt de erklæringer, der afgives gennem revisionsvirksomheden, overholder 

kravene i love og relevante standarder, eller  

• om fejlen skyldes manglende, utilstrækkelig eller forkert anvendelse af 

kvalitetsstyringssystemet,  
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• om der er tale om tilfælde, som ikke kan henføres til forhold i 

kvalitetsstyringssystemet, men tilskrives den enkelte revisor. 

Hvis der konstateres flere forskellige typer af væsentlige fejl og mangler, skal 

kvalitetskontrollanten undersøge ovenstående for hver konstateret type af væsentlige fejl eller 

mangler. 

Kvalitetskontrollanten skal være i stand til at foretage en konkret og begrundet vurdering af, 

om konstaterede væsentlige fejl og mangler kan henføres til manglende, utilstrækkelig eller 

forkert anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, mangler i kvalitetsstyringssystemet, eller om 

der er tale om enkeltstående tilfælde, på baggrund af det antal erklæringsopgaver, der er 

kontrolleret.  
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Figur 1 – Beslutningstræ til vurdering af væsentlige fejl:

 

Hvis kontrollanten umiddelbart er i stand til at foretage en vurdering heraf på baggrund af den 

udtagne minimumsstikprøve, skal kontrollanten som udgangspunkt ikke udvide sin stikprøve. 

Kvalitetskontrollantens vurdering skal fremgå af bilag 3/4 med begrundelse. Hvis der er 

konstateret flere typer af væsentlige fejl og mangler, skal dette fremgå for hver type af 

konstaterede væsentlige fejl og mangler. 

Hvis kontrollanten ikke umiddelbart er i stand til at foretage en vurdering af omfanget af fejl 

og mangler på baggrund af den udtagne minimumsstikprøve, drøfter kvalitetskontrollanten 

forholdet/forholdene med revisionsvirksomheden. Kvalitetskontrollanten forespørger 

revisionsvirksomheden, om lignende fejltyper ville forekomme ved andre erklæringsopgaver, 
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som er afgivet gennem revisionsvirksomheden. Afhængig af indholdet af drøftelserne med 

revisionsvirksomheden foretager kvalitetskontrollanten en vurdering af, om der er behov for 

at undersøge fejltypen nærmere, eller om kvalitetskontrollanten er i stand til at foretage en 

konkret vurdering af omfanget af de enkelte fejltyper iht. ovenstående på baggrund af sine 

drøftelser med revisionsvirksomhedens.  

Hvis kvalitetskontrollanten vurderer, at det er nødvendigt at teste, om en eller flere 

konstaterede væsentlige fejltyper ligeledes gør sig gældende ved øvrige erklæringsopgaver, som 

er afgivet gennem revisionsvirksomheden, kan kvalitetskontrollanten vælge at udvide 

stikprøven. Kvalitetskontrollanten foretager en fuld gennemgang af en eller flere 

erklæringsopgaver med mindre fejltyper kan afdækkes ved at udelukkende at gennemgå 

udvalgte områder. Er sidstnævnte tilfældet, kan kvalitetskontrollanten begrænse 

gennemgangen til at omfatte dette eller disse områder i en anden erklæringsopgave. Bilag 3 og 

4 tilpasses hertil i fornødent omfang. 

Ved en evt. udvidelse af stikprøven, hvad enten det drejer sig om fuld gennemgang af en 

erklæringsopgave eller kontrol af tilsvarende områder i andre udførte erklæringsopgaver, sker 

udvælgelsen blandt samtlige erklæringer med sikkerhed, der er afgivet gennem 

revisionsvirksomheden. Udvidelsen skal foretages ud fra en risikobaseret tilgang i lighed med 

øvrige stikprøver. Udvidelsen skal dermed ikke nødvendigvis ske med udgangspunkt i 

erklæringsopgaver underskrevet af den pågældende revisor, med mindre det vurderes, at 

begrundelsen for at udvide stikprøven kan henføres til en given revisor.  
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Figur 2 – Beslutningstræ til vurdering af om stikprøven skal udvides: 

 

Er der konstateret væsentlige fejl 

eller mangler i en sag?

Forekommer fejltypen i flere sager 

i den udtagne stikprøve?

Kan der tages stilling på 

baggrund af den udtagne 

stikprøve

Kan der tages begrundet stilling 

pba drøftelser med 

revisionsvirksomhed, uden at 

gennemgå en ny sag?

Kan forholdet afdækkes ved at 

udvide stikprøven?

Gennemgå udvalgt(e ) 

område(r ) i en ny sag (udvalgt 

risikobaseret)

Fuld kontrol af ny sag

1) lignende sag

2) udvalgt risikobaseret

Stikprøve udvides 

ikke

Konkret vurdering: 

Vurderes det at være tilstrækkeligt, 

at gennemgå udvalgte områder i en 

ny sag?

Efter drøftelser med revisionsvirksomheden:

Er det sandsynligt, at fejlen vil forekomme i lignende/andre udførte opgaver?
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6.7 Andre typer af erklæringer med sikkerhed  

Andre typer erklæringer med sikkerhed  

Såfremt revisor i forbindelse med den udvalgte erklæringsopgave har afgivet andre erklæringer 

med sikkerhed på opgaver tilknyttet den udvalgte erklæringsopgave, kan 

kvalitetskontrollanten beslutte, at det vil være relevant at medtage en eller flere af disse ved 

gennemgangen af den pågældende erklæringsopgave ud fra en risikobaseret tilgang. En 

tilknyttet opgave tæller ikke med som en særskilt sag i forhold til antallet af stikprøver. 

Gennemgangen heraf vil blive foretaget med udgangspunkt i bilag 3 eller bilag 4 med de 

fornødne tilpasninger og henvisninger til relevante ISA’er, ISRE’er og ISAE’er. 

 

7. Gennemgang af erklæringsopgaver 

7.1 Opstart af gennemgangen af erklæringsopgaver  

Senest 1 uge før opstart af kontrollen fremsendes kopi af afgivne revisionsprotokollater eller 

anden form for dokumenteret skriftlig rapportering til selskabets øverste ledelse, samt den 

seneste interne kontrolrapport (såfremt sagen har været underlagt intern kvalitetskontrol 

indenfor de seneste to regnskabsår). 

Opstarten af kvalitetskontrollen indledes med, at kvalitetskontrollanten indkalder den/de 

underskrivende revisor/revisorer til et opstartsmøde. Kvalitetskontrollanten redegør 

indledningsvist for den praktiske gennemførelse af kvalitetskontrollen samt baggrunden for, 

at den konkrete sag er udvalgt. Efterfølgende giver revisor/revisorerne en introduktion til det 

udførte erklæringsarbejde. Introduktionen skal som minimum omfatte:  

• Virksomheden, koncernstruktur, forretningsmodel og indtægtsstrømme 

• Forståelse og kendskab til virksomheden – fra et revisionsperspektiv 

• Revisionsteam og specialkompetencer 

• Rapportering til ledelsen 

• Revisionsstrategi, herunder scoping og betydelige risici 

• Rapportering af fejl og/eller kontrolmangler 

• Gennemgang af centrale forhold ved revisionen (KAM) 

• Øvrige væsentlige forhold 

• Opbygning af revisionsfil 

 

Kvalitetskontrollanten vil forud for opstartsmødet fremsende en liste med materiale, der 

ønskes udleveret på mødet.  
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7.2 Arbejdsprogrammer 

Arbejdsprogrammet i bilag 3 anvendes til gennemgang af revisionsopgaver. 

Arbejdsprogrammet i bilag 4 anvendes til gennemgang af reviewopgaver og udvidet 

gennemgang. Gennemgang af andre erklæringer med sikkerhed end revision, review og 

udvidet gennemgang indpasses i disse arbejdsprogrammer med de fornødne tilpasninger og 

henvisninger til relevante ISA’er, ISRE’er og ISAE’er. 

For hver enkelt udvalgt erklæringsopgave udfyldes arbejdsprogrammet i bilag 3 eller 4. 

Arbejdsprogrammerne består dels af generelle spørgsmål vedrørende revisors udførte arbejde, 

og dels af spørgsmål, der fokuserer på de mest væsentlige og risikofyldte områder vedrørende 

den specifikke erklæringsopgave. 

 

Redegørelsen i bilagene skal omfatte en omtale af fakta vedrørende eventuelle observationer 

samt en konklusion på gennemgangen af erklæringsopgaven. Kvalitetskontrollanten skal 

dokumentere sine konklusioner og eventuelt afgivne forbedringspunkter eller anbefalinger for 

hvert af de gennemgåede områder.  

 

Ved gennemgang af en revisionsopgave for en PIE virksomhed udvælger 

kvalitetskontrollanten, hvilke områder af revisionen kontrollen begrænses til. 

Kvalitetskontrollanten tilpasser bilag 3 i fornødent omfang. 

Herudover anvendes yderligere arbejdsprogrammer, som er tilpasset revisionen af PIE 

virksomheder. Arbejdsprogrammerne omfatter: 

• Regnskabsmæssige skøn (Accounting Estimates), CAIM ISA 540, jf. bilag 14 

• Koncernrevision (Group audits), CAIM ISA 600, jf. bilag 15 

• Omsætning (Revenue), CAIM, jf. bilag 16 

• PIE tillæg - Særlige krav til revision af PIE virksomheder, jf. bilag 17 

 

7.3 Dybde ved gennemgangen af erklæringsopgaver 

Ved gennemførelse af kvalitetskontrollen af erklæringsopgaver skal tre hovedområder 

gennemgås:  

1. hvorvidt godkendte revisorer og medarbejdere anvender det beskrevne 

kvalitetsstyringssystem på erklæringsopgaver med sikkerhed, 

2. hvorvidt planlægningen og udførelsen af erklæringsopgaven opfylder kravene i 

lovgivningen og relevante standarder, og  
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3. hvorvidt der er sammenhæng mellem de arbejdspapirer, der er udarbejdet på 

erklæringsopgaven og konklusionerne i revisors erklæring.  

 
Erklæringsemnet  
Efter det indledende møde med den eller de underskrivende revisor(er) påbegyndes den 

praktiske del af kontrollen af erklæringsopgaven. Kvalitetskontrollanten sammenholder den 

offentliggjorte årsrapport med årsrapporten, hvor erklæringen er underskrevet. Såfremt der 

konstateres forskelle i den offentliggjorte årsrapport i forhold til det underskrevne eksemplar, 

skal kvalitetskontrollanten spørge ind til årsagen til denne forskel.  

Offentliggjorte årsrapporter kan hentes på www.virk.dk under CVR. 

Planlægning mv.  

Under gennemlæsning af planlægningsdokumentationen, vurderer kvalitetskontrollanten 

indledningsvist overholdelsen af de beskrevne regler omkring kunde- og opgaveaccept og 

dokumentation af revisors stillingtagen til uafhængighed.  

Kvalitetskontrollanten skal tage udgangspunkt i den planlægning, som revisor har foretaget, 

herunder i de af revisor vurderede væsentligste og mest risikofyldte områder, samt revisors 

fastlagte væsentlighedsniveau. Kvalitetskontrollanten skal ikke selvstændigt revurdere og 

identificere væsentlige og risikofyldte områder eller revurdere revisionsstrategien, medmindre 

de vurderinger, der foreligger i dokumentationen, er i åbenlys modstrid med de beskrevne 

forhold, eller i øvrigt findes uforklarlige. I tilfælde heraf skal kontrollanten foretage en 

vurdering af, hvilken indflydelse dette har for det udførte arbejde, herunder for det indhentede 

revisionsbevis. 

Under sin gennemgang vurderer kvalitetskontrollanten, hvorvidt planlægningen af 

erklæringsopgaven er foretaget ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko, herunder i 

revisors dokumenterede kendskab til kunden og dennes omgivelser. Revisors vurderinger skal 

være afspejlet i en struktureret detailplanlægning, med identifikation af væsentlige og 

risikofyldte områder. Kvalitetskontrollanten skal ligeledes vurdere, hvorledes dette er meddelt 

til eventuelle medarbejdere, der arbejder på erklæringsopgaven. 

Ved gennemgangen af erklæringsopgaven skal kontrollanten have fokus på de mest væsentlige 

og risikofyldte områder. Kontrollanten udvælger, ud fra en konkret vurdering i forhold til 

sagens art og omfang, og med udgangspunkt i den af revisor foretagne planlægning, 2-4 af de 

mest væsentlige og risikofyldte områder, som kontrollanten skal have fokus på ved 

gennemgangen.  

http://www.virk.dk/
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Ved kvalitetskontrollen af revisionen af PIE virksomheder, vil kvalitetskontrollanten 

endvidere vurdere de af revisor fastsatte centrale forhold ved revisionen ”KAM” samt have 

særlig fokus på disse ved gennemførelsen af kvalitetskontrollen af erklæringsopgaven. 

Fokusområderne ved gennemgangen skal som udgangspunkt altid omfatte følgende områder: 

 
Fokusområde 1: Revision af omsætning, herunder tilstrækkelig risikovurdering 
og revisionsbevis  

Kontrollanten skal altid foretage gennemgang af dette område.   

Der skal for samtlige udvalgte revisionssager udføres de handlinger, som fremgår af 

arbejdsprogrammet i bilag 3. Formålet er at undersøge, om omsætning/indregning af indtægter 

og deraf afledte regnskabsposter er risikovurderet tilstrækkeligt professionelt, og om der er 

opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

 

Ved kontrol af en PIE revision anvendes CAIM arbejdsprogrammet for omsætning, jf. bilag 16 

 

Fokusområde 2: Værdiansættelse af akti ver, der er påvirket af væsentlige 
regnskabsmæssige skøn 

Visse skøn indebærer en høj skønsmæssig usikkerhed, som medfører betydelige risici, mens 

andre skøn vil være forbundet med lavere risici.  

 

Formålet er at undersøge, om revisor i revisionsplanlægningen har foretaget en vurdering af 

graden af skønsmæssig usikkerhed, der er forbundet med udøvede regnskabsmæssige skøn, og 

om revisor har udformet og udført handlinger med henblik på at indhente tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis for, at udøvede regnskabsmæssige skøn i regnskabet er rimelige. 

 

Områder i erklæringsemnet, der kan indeholde elementer af skøn kan omfatte: 

• Aktiver indregnet til dagsværdi 

• Anlægsaktiver  

• Varebeholdninger  

• Tilgodehavender 

• Igangværende arbejder for fremmed regning  

• Udskudte skatteaktiver 

• Hensatte forpligtelser 

• Finansielle instrumenter 
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Hvis der forekommer flere af ovenstående områder, som er forbundet med skønsmæssig 

usikkerhed i det pågældende erklæringsemne, skal kontrollanten vurdere hvilke af områderne, 

det efter kontrollantens vurdering vil være mest væsentlige at udvælge til gennemgang. 

Afhængig af opgavens art og omfang udvælger kontrollanten et eller flere af ovenstående 

områder. 

 

Ved kontrol af en PIE revision anvendes CAIM arbejdsprogrammet for regnskabsmæssige 

skøn, jf. bilag 14. 

Fokusområde 3: Going concern, herunder tilstrækkelig risikovurdering og 
revisionsbevis  

Hvis der er indikationer på going concern problemer i den udvalgte erklæringsopgave, skal 

dette område altid udvælges til gennemgang. Dette gælder også, hvis revisor ikke har inddraget 

området i sin planlægning, men hvor der efter kontrollantens opfattelse forekommer tydelige 

indikationer på væsentlig usikkerhed vedrørende going concern i erklæringsopgaven.  

Formålet med gennemgangen er at undersøge, hvorvidt revisor har udført og dokumenteret 

tilstrækkeligt arbejde vedrørende virksomhedens forudsætning for at aflægge regnskab som 

going concern, og om resultatet af disse undersøgelser er kommet rigtigt til udtryk i den 

afgivne erklæring.  Hvor der er konstateret tydelige indikationer på problemer med going 

concern, udføres særskilte handlinger vedrørende området i arbejdsprogrammerne i bilag 3 og 

4.  

 

Fokusområde 4:  Koncernregnskaber, hvor der indgår arbejde, som er udført af 
en eller flere komponentrevisorer  

Hvis den udvalgte erklæringsopgave er et koncernregnskab, hvor revisor er koncernrevisor, 

og hvor revisor har baseret sig på arbejde, der er udført af en eller flere komponentrevisorer 

skal dette område altid gennemgås.  

Hvis den udvalgte erklæringsopgave er et koncernregnskab, hvor revisor er koncernrevisor, 

og hvor revisor også er revisor for alle datterselskaber, foretager kontrollanten en vurdering 

af, om koncernrevisionen skal være omfattet af gennemgangen ud fra en opgavens risiko og 

omfang. 

 

Ved kontrol af en PIE revision anvendes CAIM arbejdsprogrammet for koncernrevision, jf. 

bilag 15. 
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Øvrige væsentlige og risikofyldte områder  

Hvis der i erklæringsopgaven forekommer væsentlige og risikofyldte områder, som ikke er 

omfattet af ovenstående fokusområder, er der ikke noget til hinder for, at kontrollanten vælger 

at gennemgå et eller flere af sådanne områder. Dette vil i givet fald ske med de fornødne 

tilpasninger i arbejdsprogrammerne. Eksempelvis gennemgås gager og lønninger ved at tage 

udgangspunkt i spørgsmålene i arbejdsprogrammet vedrørende gennemgang af 

nettoomsætning, med de fornødne tilpasninger og henvisninger.  

 
Partnerinvolvering 

Under hele sin gennemgang skal kvalitetskontrollanten være opmærksom på omfanget af 

involveringen fra den underskrivende revisor i den konkrete sagsløsning. Dette omfatter 

involveringen i alle faser af sagsprocessen fra tidspunktet fra planlægningen og frem til den 

egentlige afslutning af sagen og arkivering af sagsdokumentationen.  

 

Dokumentation for udførelse af opgaven   

På baggrund af de ovenfor omtalte udvalgte vurderede væsentlige og risikofyldte områder, det 

fastlagte væsentlighedsniveau og den fastlagte revisionsstrategi vurderer 

kvalitetskontrollanten herefter, om revisionsplanlægningen på en tilfredsstillende måde 

omfatter de identificerede væsentlige og risikofyldte områder, herunder for de områder, som 

kontrollanten har valgt at fokusere på.  

Kvalitetskontrollanten gennemgår herefter arbejdspapirerne for de mest væsentlige og 

risikofyldte områder, og vurderer herunder de udførte handlinger og den foreliggende 

dokumentation. Under denne gennemgang kontrolleres det, om der er sammenhæng mellem 

de planlagte og de udførte handlinger samt de konklusioner, der er truffet på baggrund af de 

udførte handlinger. Kvalitetskontrollanten skal foretage en vurdering af, om der er planlagt, 

udført og dokumenteret handlinger, der tilsammen er tilstrækkelige til at afdække eller 

reducere de identificerede risici til et acceptabelt lavt niveau, herunder, hvorvidt der er 

indhentet og dokumenteret et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for den 

afgivne erklæring.  

Det kontrolleres herefter, om der er sammenhæng mellem delkonklusioner og afsluttende 

konklusioner, samt årsagsforklaringer på eventuelle ændringer. 

 

Revisors rapportering og erklæringsafgivelse  
Kvalitetskontrollanten gennemgår desuden om de dokumenterede konklusioner i revisors 

arbejdspapirer er passende afspejlet i den afgivne erklæring, ligesom kvalitetskontrollanten 
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foretager en gennemgang af den afgivne erklæring med henblik på at vurdere, om denne 

overholder reglerne for formulering af erklæringer. Ligeledes vurderer kvalitetskontrollanten, 

om der er overensstemmelse mellem regnskabet (erklæringsemnet) og den afgivne erklæring, 

det udførte arbejde og konklusionerne herpå. 

Kvalitetskontrollanten skal herunder vurdere revisors kommunikation til den øverste ledelse, 

herunder om der i relevant omfang er foretaget mundtlig og skriftlig rapportering til ledelsen 

af væsentlige forhold.  

 

7.4 Særlige fokusområder for erklæringsopgaver afgivet overfor PIE 

virksomheder 

For gennemgang af revisionsopgaver afgivet overfor PIE virksomheder vil der ved de udvalgte 

sager endvidere være fokus på følgende områder: 

 

Fokusområde 5: Kvalitetssikringsgennemgang  

Fokusområdet er relevant for gennemgang af de sager, hvor der efter revisionsvirksomhedens 

egne politikker og procedurer er krav om kvalitetssikringsgennemgang. Formålet er, at 

kontrollere om revisor har implementeret kvalitetssikringsgennemgang på opgaveniveau, der 

giver revisor en høj grad af sikkerhed for, at revisionen overholder faglige standarder samt 

relevante krav i lov og øvrig regulering og at revisors erklæring er passende efter 

omstændighederne. I fokusområdet indgår en vurdering af, om revisionsvirksomheden har 

sikret, at kvalitetssikringsgennemgangen foretages i overensstemmelse med 

revisionsvirksomhedens politikker og procedurer, og at disse er fastsat i overensstemmelse med 

reglerne på området. 

 

Fokusområde 6: Uafhængighed  

Der udvælges stikprøvevis konkrete erklæringsopgaver, hvor der af noteoplysningen om 

honorar til revisor fremgår andre ydelser end revision. De enkelte ydelser vil blive undersøgt 

for eventuelle konflikter med reglerne om uafhængighed, herunder dokumentation for alle 

væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed og samt iværksatte 

afhjælpende sikkerhedsforanstaltninger. 
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7.5 Underskrivende revisor, der ikke længere er tilknyttet den kontrollerede 

revisionsvirksomhed 

Såfremt en underskrivende revisor ikke længere er tilknyttet revisionsvirksomheden, skal 

kvalitetskontrollanten kontakte revisoren, med henblik på, at revisoren får mulighed for at 

være til stede ved kontrollen af erklæringsopgaven. 

Det er revisionsvirksomhedens ansvar at sikre, at revisorer, der ikke længere er tilknyttet 

revisionsvirksomheden, har adgang til opgavedokumentationen for den kontrollerede 

erklæringsopgave. 

 

7.6 Kommunikation under kontrollen vedrørende gennemgang af 

erklæringsopgaver 

Det aftales på det indledende møde, hvorledes den løbende afrapportering skal finde sted 

under kontrollens gennemførelse. 

Når gennemgangen af erklæringsopgaven er gennemført, indkaldes den/de underskrivende 

revisorer til et afsluttende møde, hvor eventuelle observationer gennemgås. På mødet 

redegøres endvidere for det videre forløb, herunder skriftlig afrapportering og tidsplan. 

Kvalitetskontrollanten udarbejder et arbejdsprogram for hver gennemgået erklæringsopgave. 

For hvert område i arbejdsprogrammerne udarbejder kvalitetskontrollanten en delkonklusion, 

hvor kvalitetskontrollanten vurderer det gennemgåede område på baggrund af de 

observationer, kvalitetskontrollanten eventuelt måtte have som led i gennemgangen. Med 

udgangspunkt i sine delkonklusioner, foretager kvalitetskontrollanten en samlet vurdering og 

konklusion i arbejdsprogrammet. 

Kvalitetskontrollanten kategoriserer erklæringsopgaven som følger: 

• 1 – Væsentlige forbedringer påkrævet 

• 2 – Forbedringer påkrævet 

• 3 – Mindre forbedringer påkrævet 

• 4 – God 

 

Kvalitetskontrollanten skal sikre sig den fornødne dokumentation til understøttelse af 

konklusionerne i arbejdsprogrammet. Dokumentationen kan bestå i arbejdspapirer og notater, 

som kvalitetskontrollanten udarbejder i forbindelse med kvalitetskontrollen. 

Dokumentationen kan endvidere bestå i kopi af relevante dele af den kontrolleredes revisors 

arbejdspapirer i konkrete erklæringsopgaver, Også andre arbejdspapirer fra 
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revisionsvirksomheden kan bruges som dokumentation for de observerede forhold. 

Kvalitetskontrollanten bør altid tage kopi af materiale, som danner grundlag for observationer 

vedrørende væsentlige fejl eller mangler.  

Kvalitetskontrollantens arbejdsprogrammer og yderligere arbejdspapirer skal være udfyldt, 

således at de er læselige og forståelige for andre end kvalitetskontrollanten. Kopier af den 

kontrollerede revisors arbejdspapirer, regnskaber, protokoller mv. skal være uden 

kvalitetskontrollantens egne påførte noter. 

Afgivelse af bemærkninger og underskrifter fra underskrivende revisor  
Underskrivende revisor modtager herefter udkast til arbejdsprogram.  

Underskrivende revisor skal for hver gennemgået erklæringsopgave angive i 

arbejdsprogrammet, at alt relevant materiale er stillet til rådighed, at revisor har haft mulighed 

for at afgive bemærkninger til væsentlige observationer og forhold der kan/bør forbedres samt 

kvalitetskontrollantens vurdering heraf. Underskrivende revisor skal i den forbindelse 

underskrive bilag 3 og 4. Med underskriften bekræftes det, at der ikke foreligger yderligere 

materiale eller oplysninger af relevans for kvalitetskontrollen. Det skal bemærkes, at 

underskriften ikke nødvendigvis er udtryk for enighed med kontrollanten i de fremførte 

observationer såvel som kvalitetskontrollantens samlede vurdering af erklæringsopgaven. En 

eventuel uenighed beskrives som en del af revisors kommentarer.  

Ved gennemgang af erklæringsopgaver, hvor den underskrivende revisor ikke længere er 

tilknyttet revisionsvirksomheden, skal kvalitetskontrollanten sikre sig, at den fratrådte revisor 

får mulighed for at afgive bemærkninger til kvalitetskontrollantens vurderinger, jf. endvidere 

afsnit 7.5.  

Kvalitetskontrollanten skal give revisionsvirksomheden og underskrivende revisor en rimelig 

frist til at afgive bemærkninger til arbejdsprogrammerne. Kvalitetskontrollanten aftaler med 

revisionsvirksomheden, herunder den kontrollerede revisor, hvornår disse senest skal være 

fremkommet med deres bemærkninger.   

Kvalitetskontrollanten skal foretage en vurdering af, om eventuelt fremkomne bemærkninger 

giver anledning til revurdering af kvalitetskontrollantens vurderinger. Er dette tilfældet, skal 

kvalitetskontrollanten tilpasse sine vurderinger i arbejdsprogrammerne. 

Resultatet af kvalitetskontrollen af erklæringsopgaver vil indgå i den samlede vurdering af 

revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem. 
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8. Erhvervsstyrelsens afslutning af kvalitetskontrollen  

Som afslutning på kvalitetskontrollen udfærdiger Erhvervsstyrelsen en rapport til den 

kontrollerede revisionsvirksomhed. Rapporten forventes som udgangspunkt at foreligge i 

udkast senest 8 uger efter Erhvervsstyrelsen har modtaget samtlige bilag i underskrevet stand.  

Revisionsvirksomheder, som er underlagt årlig kvalitetskontrol modtager en rapport fra 

Erhvervsstyrelsen hvert år.  

Rapporten indeholder de væsentligste konklusioner fra kvalitetskontrollen. Såfremt der i 

forbindelse med kvalitetskontrollen er identificeret forbedringspunkter, indeholder rapporten 

henstillinger til, at den kontrollerede revisionsvirksomhed følger op på disse 

forbedringspunkter.  

Rapporten indeholder derudover Erhvervsstyrelsens vurdering af, om kvalitetskontrollen kan 

afsluttes uden en opfølgende kvalitetskontrol, eller om der er behov for en opfølgende 

kvalitetskontrol til afklaring af, om revisionsvirksomheden har fulgt op på henstillinger i 

forbindelse med kvalitetskontrollen. Som udgangspunkt vil henstillinger om forbedringer 

medføre en opfølgende kvalitetskontrol. 

For revisionsvirksomheder, der gennemgår en årlig kvalitetskontrol, indeholder rapporten et 

sammendrag. Sammendraget indeholder Erhvervsstyrelsens væsentligste konklusioner fra 

kvalitetskontrollen samt styrelsens anførte forbedringspunkter, der offentliggøres for 

revisionsvirksomheden12.  

Såfremt Erhvervsstyrelsen vurderer, at der skal foretages en opfølgende kvalitetskontrol, 

henstiller Erhvervsstyrelsen, at revisionsvirksomheden udarbejder en handlingsplan, der 

indeholder revisionsvirksomhedens påtænkte eller allerede iværksatte tiltag til at følge op på 

de anførte forbedringspunkter. En henstilling om, at revisionsvirksomheden udarbejder en 

handlingsplan fremgår af Erhvervsstyrelsens rapport med angivelse af, hvornår 

revisionsvirksomheden senest skal indsende handlingsplanen til Erhvervsstyrelsen. Se 

nærmere herom i afsnit 8.2. 

Erhvervsstyrelsen foretager desuden en vurdering af, om der er grundlag for at iværksætte en 

undersøgelse i medfør af revisorlovens § 37, stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan iværksætte en 

undersøgelse, såfremt Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en kvalitetskontrol vurderer, at der 

er risiko for, at en revisionsvirksomhed eller en revisor ikke har overholdt sine forpligtigelser 

                                                 
12 Bekendtgørelse nr. 968 af 28. juni 2016 om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 
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i henhold til revisorlovgivningen. Er dette tilfældet vil rapporten indeholde oplysning om, at 

Erhvervsstyrelsen har besluttet at iværksætte en undersøgelsessag vedrørende 

revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem og/eller en eller flere af de kontrollerede 

erklæringsopgaver.  

I forbindelse med kvalitetskontrollen kan Erhvervsstyrelsen indhente de oplysninger hos den 

kontrollerede revisionsvirksomhed, som skønnes nødvendige for at kunne vurdere resultatet 

af kvalitetskontrollen. Revisors tavshedspligt, jf. revisorlovens § 30, gælder således ikke i 

forhold til pligterne overfor Erhvervsstyrelsen.  

 

Videregivelse af  oplysninger internt i  Erhvervsstyrelsen  

Erhvervsstyrelsen meddeler styrelsens øvrige tilsynsområder om potentielle overtrædelser 

observeret i forbindelse med kvalitetskontrollen.  

Orientering af revisionsudvalg  

Erhvervsstyrelsen kan henstille, at revisionsvirksomheden skal orientere revisionsudvalget i 

en PIE virksomhed, om de ved kvalitetskontrollen konstaterede fejl og mangler ved 

erklæringsopgaven for PIE virksomheden13. 

 

8.1 Høring af revisionsvirksomheden 

Forinden Erhvervsstyrelsen afgiver den endelige rapport, modtager revisionsvirksomheden 

udkast til rapporten i høring med henblik på at give revisionsvirksomheden mulighed for at 

fremkomme med bemærkninger til indholdet af rapporten.  

Såfremt Erhvervsstyrelsen modtager bemærkninger fra revisionsvirksomheden inddrages disse 

i Erhvervsstyrelsens vurdering af kvalitetskontrollen. Erhvervsstyrelsen afgiver herefter den 

endelige rapport til revisionsvirksomheden.   

 

Møde med Erhvervsstyrelsen vedrørende kvalitetskontrollen  

Sager om kvalitetskontrol behandles som udgangspunkt skriftligt. Finder den kontrollerede 

revisionsvirksomhed og/eller de kontrollerede revisorer, at de kan fremkomme med yderligere 

oplysninger, som ikke i forvejen fremgår af sagsfremstillingen og de foretagne vurderinger, 

kan Erhvervsstyrelsen anmodes om et møde. På mødet fremkommer revisionsvirksomheden 

og/eller de kontrollerede revisorer med relevante yderligere oplysninger. Erhvervsstyrelsen 

beslutter, om en anmodning om møde kan imødekommes. 

                                                 
13 Bekendtgørelse nr. 968 af 28. juni 2016 om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, § 32, stk. 2.  
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8.2 Revisionsvirksomhedens handlingsplan 

Beslutter Erhvervsstyrelsen, at der skal foretages en opfølgende kvalitetskontrol eller 

indeholder rapporten forbedringspunkter vedrørende kvalitetsstyringssystemet, henstiller 

Erhvervsstyrelsen, at revisionsvirksomheden skal udarbejde en handlingsplan.  

Handlingsplanen skal indeholde revisionsvirksomhedens tiltag til at følge op på de 

forbedringspunker, der er identificeret i forbindelse med kvalitetskontrollen. Af 

handlingsplanen skal det blandt andet fremgå hvem, der er ansvarlig for de forslåede tiltag, 

samt en tidsplan for, hvornår revisionsvirksomheden planlægger at implementere de enkelte 

tiltag. Der skal udarbejdes tiltag for alle forbedringspunkter. Flere punkter kan dog beskrives 

samlet i handlingsplanen, hvis de forslåede tiltag dækker over flere af forbedringspunkterne. 

Handlingsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens paradigme til en 

handlingsplan, som findes i bilag 18, og underskrives af ledelsen i revisionsvirksomheden. 

Revisionsvirksomhedens handlingsplan skal indsendes til Erhvervsstyrelsen for godkendelse, 

før den er endelig. I forbindelse med den opfølgende kvalitetskontrol kontrolleres det, om 

revisionsvirksomheden har fulgt handlingsplanen.  

Tidsfrist for indsendelse af revisionsvirksomhedens handlingsplan fastsættes ud fra en konkret 

vurdering og meddeles i forbindelse med afgivelse af rapport til revisionsvirksomheden. 

 

9. Offentliggørelse af resultatet af kvalitetskontrollen 

Hvis det i forbindelse med en opfølgende kvalitetskontrol konstateres, at 

revisionsvirksomheden ikke har fulgt op på Erhvervsstyrelsens henstillinger fra en tidligere 

kvalitetskontrol, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om at offentliggøre resultatet af 

kvalitetskontrollen.  

Erhvervsstyrelsen vil ligeledes træffe afgørelse om at offentliggøre resultatet af en 

kvalitetskontrol i det tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen henstiller, at en revisionsvirksomhed 

skal udarbejde en handlingsplan, og revisionsvirksomheden undlader at udarbejde denne. 

Offentliggørelsen sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, og vil bestå af et sammendrag af 

Erhvervsstyrelsens væsentligste konklusioner vedrørende kvalitetsstyringssystemet og 

løsningen af erklæringsopgaver, samt identificerede forbedringspunkter i forbindelse hermed. 
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Offentliggørelsen indeholder navnet på revisionsvirksomheden, men derudover vil der ske 

anonymisering af personer og virksomheder.  

9.1 Særligt vedrørende de PIE revisionsvirksomheder der gennemgår en årlig 

kvalitetskontrol 

Erhvervsstyrelsen offentliggør resultatet af kvalitetskontrollen for de PIE 

revisionsvirksomheder, der gennemgår en årlig kontrol. 

Offentliggørelsen består af et sammendrag af Erhvervsstyrelsens væsentligste konklusioner fra 

kvalitetskontrollen samt eventuelle forbedringspunkter. Offentliggørelsen indeholder navnet 

på revisionsvirksomheden, men derudover vil der ske anonymisering af personer og 

virksomheder. 

Sammendraget, som offentliggøres, vil være en indledende del af Erhvervsstyrelsens rapport. 

10. Iværksættelse af undersøgelse 

Erhvervsstyrelsen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om revisionsvirksomheden 

kvalitetsstyringssystem og/eller en eller flere erklæringsopgaver skal underlægges en nærmere 

undersøgelse. Denne beslutning kan træffes uafhængigt af tidspunktet for rapporten til 

revisionsvirksomheden, og meddeles den/de underskrivende revisorer i et brev til revisors 

personlige digitale postkasse med kopi til revisionsvirksomheden. 

I forbindelse med undersøgelsen tager Erhvervsstyrelsen stilling til, hvorvidt undersøgelsen:  

1) Afsluttes uden yderligere bemærkninger,  

2) Afsluttes med en påtale,  

3) Afsluttes med et påbud eller  

4) Resulterer i at Erhvervsstyrelsen indbringer revisor, revisionsvirksomheden eller 

begge for Revisornævnet.  
 

Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt, ud fra en konkret vurdering, give en påtale eller 

pålægge et påbud i førstegangstilfælde af væsentlige fejl og mangler. Ved gentagelsestilfælde 

eller alvorlige overtrædelser af revisorlovgivningen er det udgangspunktet, at der vil ske 

indbringelse for Revisornævnet.  

En revisionsvirksomhed kan bl.a. indbringes for Revisornævnet, hvis der ikke er etableret eller 

implementeret et kvalitetsstyringssystem, hvis der er alvorlige mangler ved 

kvalitetsstyringssystemet eller det ikke er fyldestgørende i relation til virksomhedens størrelse 

og driftsmæssige karakteristika. Indbringelse kan desuden ske, hvis revisionsvirksomheden 

ikke på tilstrækkelig vis har sikret, at kvalitetsstyringssystemet anvendes ved udførelse af 
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erklæringsopgaver. Derudover kan en revisionsvirksomhed indbringes for Revisornævnet, 

hvis revisionsvirksomheden i øvrigt anses for at være medansvarlig for fejl og mangler i 

forbindelse med erklæringsopgaver. 

En revisor kan bl.a. indbringes for Revisornævnet, hvis revisors erklæring ikke er i 

overensstemmelse med lovgivningens krav, eller hvis det i øvrigt konstateres, at revisor ikke 

overholder revisorlovgivningen, f.eks. manglende uafhængighed eller hvis revisor ikke har 

udarbejdet arbejdspapirer, der på tilstrækkelig vis dokumenterer grundlaget for den afgivne 

erklæring. Erhvervsstyrelsen vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om det er relevant at nedlægge 

påstand om rettighedsfrakendelse. 

Når Erhvervsstyrelsen indbringer en revisionsvirksomhed eller en revisor for Revisornævnet, 

fremsender Erhvervsstyrelsen relevant materiale til Revisornævnet, som Erhvervsstyrelsen er 

kommet i besiddelse af under sagsbehandlingen. 

11. Opfølgende kvalitetskontrol 

Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med afslutningen af en kvalitetskontrol beslutte at 

revisionsvirksomheden skal gennemgå en opfølgende kvalitetskontrol. Erhvervsstyrelsen 

vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvornår en opfølgende kvalitetskontrol skal finde sted, og 

meddeler dette til revisionsvirksomheden. Som udgangspunkt følger forløbet af de opfølgende 

kvalitetskontroller de ordinære kvalitetskontroller. Revisionsvirksomheder, der skal 

gennemgå en opfølgende kvalitetskontrol, underrettes så vidt muligt inden den 1. april og 

senest den 1. juni om, at den opfølgende kvalitetskontrol skal finde sted det pågældende år.  

Den opfølgende kvalitetskontrol tager udgangspunkt i revisionsvirksomhedens handlingsplan, 

som er godkendt af Erhvervsstyrelsen. En opfølgende kvalitetskontrol er således rettet mod at 

kontrollere, at revisionsvirksomheden har fulgt op på de forbedringspunkter, der blev 

identificeret ved den/de foregående kvalitetskontroller.  

Ved kontrolbesøget skal kvalitetskontrollanten gennemgå det eller de områder, som de 

identificerede forbedringspunkter vedrører. Områderne skal kontrolleres i overensstemmelse 

med den fremgangsmåde, der er beskrevet i retningslinjerne i afsnit 3-7, og tilhørende bilag. 

Som afslutning opfølgende kontrol udarbejder Erhvervsstyrelsen en rapport, hvori der oplyses 

om kontrollens genstand og omfang samt de væsentligste konklusioner fra kvalitetskontrollen. 
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12. Betaling 

Erhvervsstyrelsen opkræver betaling for det faktiske anvendte antal timer.  

Revisionsvirksomheden vil modtage besked om et eventuelt ekstra tidsforbrug som følge af 

konstaterede fejl og mangler, herunder udtagning af ekstra erklæringsopgaver til 

kvalitetskontrol. 

Der opkræves en gebyrpris på 950 kr. pr. time. Taksten for gebyret fastsættes, så der sikres 

dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger ved kvalitetskontrollen af PIE 

revisionsvirksomheder. Gebyret er beregnet ud fra de anslåede årlige omkostninger ved 

kvalitetskontrol i PIE revisionsvirksomheder og opkræves pr. time anvendt til administration, 

udførelse og sagsbehandling m.v. af kvalitetskontrol i den enkelte PIE revisionsvirksomhed.  

I det omfang Erhvervsstyrelsen i konkrete tilfælde udpeger andre personer som 

kvalitetskontrollanter, jf. § 25 i bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, 

afholdes udgiften til disse kontrollanter af den kontrollerede virksomhed.   

Tidsregistrering for PIE kontrollen starter, når udvælgelsen er sket. Det vil sige i praksis fra 

det tidspunkt, hvor revisionsvirksomheden modtager meddelelse om udvælgelsen. Herefter 

fortsætter tidsregistrering med planlægning og gennemførelse af kvalitetskontrol samt 

efterfølgende rapportering til revisionsvirksomheden. Tidsregistrering på de enkelte 

kontroller ophører, når den endelige rapport er sendt.   

Når gebyret opkræves, opgør kontrollantteamet den direkte medgåede tid. 
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Bilagsoversigt  
 

Indhentelse af indledende oplysninger:  

• Skema A – Indsamling af oplysninger til brug for kvalitetskontrollen  

 

Kvalitetskontrollantens overordnede vurderinger:  

• Bilag 1, Generelt om revisionsvirksomheden, beskrivelse af kvalitetskontrollens 

genstand, art og omfang og kvalitetskontrollantens vurdering af 

revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem samt vurdering af de kontrollerede 

erklæringsopgaver  
 

Arbejdsprogrammer:  

• Bilag 2, Arbejdsprogram vedrørende revisionsvirksomhedens interne organisation 

herunder kvalitetsstyringssystem samt overvågning og evaluering  

• Bilag 3, Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret revisionsopgave  

• Bilag 4, Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret opgave vedrørende review 

eller udvidet gennemgang  
 

Arbejdsprogram til gennemgang af efteruddannelse:  

• Bilag 5, Arbejdsprogram til gennemgang af efteruddannelse  

 
Øvrige bilag:  

• Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler  

• Bilag 7, Dialogpunkter  

• Bilag 8, Vejledning i udfyldning og fremsendelse af faktura (E-faktura)  

• Bilag 9, Tro og love-erklæring  

• Bilag 10, Redegørelse for væsentlig afvigelse i det faktiske antal anvendte timer i 

forhold til det forventede antal timer  
 

Særlige PIE bilag:  

• Bilag 11, CAIM firmwide work programme  

• Bilag 12, PIE tillæg – Gennemsigtighedsrapport  

• Bilag 13, ”Issue Tracker” – vedr. gennemgang af kvalitetsstyringssystemet  

• Bilag 14, CAIM ISA 540 - Accounting Estimates work programme  

• Bilag 15, CAIM ISA 600 – Group audits work programme  

• Bilag 16, CAIM Revenue work programme  

• Bilag 17, PIE tillæg - Særlige krav til revision af PIE virksomheder  
 

Revisionsvirksomhedens handlingsplan:  

• Bilag 18, Revisionsvirksomhedens handlingsplan  

 


