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1  SammEnfatnIng

Erhvervsstyrelsen har i efteråret 2014 foretaget en analyse af årsagerne til de fejl og 
mangler, som konstateres i Revisortilsynets kvalitetskontrol. Analysen er foretaget 
ved interviews af revisorer fra små revisionsvirksomheder (1-10 revisorer), hvor 
der er konstateret de største udfordringer med kvaliteten. 

Indledningsvist vil Erhvervsstyrelsen gerne takke de revisionsvirksomheder og re-
visorer, som har medvirket.

Størstedelen af interviewene er gennemført med deltagelse af en repræsentant fra 
FSR – danske revisorer. Foreningen ønsker som led i sin 17-punkts kvalitetsdags-
orden at opnå en større forståelse for, hvorledes de praktiserende revisorer oplever 
udfordringerne i deres daglige virke og med kvalitetskontrollen med henblik på at 
bidrage til at afhjælpe problemerne. 

Analysen har haft sit afsæt i fejl på henholdsvis virksomheds- og enkeltsagsniveau.

De primære årsager til, at virksomheden enten ikke får anvendt deres kvalitets-
styringssystem, eller at systemet ikke er tilstrækkeligt, har været:

■ Standardsystemerne er for omfattende til små revisionsklienter
■ Det er for ressourcekrævende at vedligeholde et eget udviklet system
■ Tidspres

Mange virksomheder får ikke udført en passende intern overvågning. De primære 
årsager hertil er:

■  Manglende netværk med henblik på at kunne finde en passende person til at 
kunne foretage efterfølgende intern kontrol af enkeltsager

■ Det er for dyrt

Vedrørende fejl i enkeltsager er der givet forskellige årsager på forskellige fejltyper. 
En af de hyppigste fejltyper er, at revisor ikke tager forbehold i sin erklæring for 
overtrædelse af årsregnskabsloven. Da de adspurgte, som hovedregel også opstiller 
regnskabet, ligger årsagen til fejlen hos revisor selv, som ikke får opstillet et korrekt 
regnskab, hvilket de adspurgte mener skyldes manglende anvendelse af checkli-
ster.

Som årsager til formalia fejl i revisors erklæring nævnes manuel udarbejdelse af 
erklæringer som primær årsag.

Vedrørende fejl relateret til going concern er det angivet, at de primære årsager skyl-
des:

■ at det er fagligt svært 
■ at det er et meget følsomt emne

En anden hyppig fejltype på enkeltsagsniveau er mangelfuld planlægning og doku-
mentation. Her nævnes følgende primære årsager:

■ Tidspres
■ Revisor kender kunden
■ Uenighed om hvad der er tilstrækkeligt
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Der er endvidere spurgt ind til konkrete udfordringer i forhold til det at lave fejl. 
De primære udfordringer er:

■ Hyppige ændringer i lovgivningen
■ Kravene er uoverkommelige som enkeltmandsvirksomhed

Endvidere er det påpeget, at kendskabet til de internationale revisionsstandarder 
er begrænset hos de adspurgte revisorer.

Af mere generelle udfordringer er nævnt følgende:

■  Kvaliteten af revisors arbejde fremstilles som værre end den egentlig er, da der 
ikke skelnes mellem fejl af betydning for regnskabsbrugerne og fejl af mere for-
malistisk karakter

Endelig har der været stillet spørgsmål til det nuværende tilsynssystem. Overord-
net set vurderes det som værende hensigtsmæssigt, men der bør fokuseres mere på 
væsentlige fejl og mangler fremfor formaliteter. Endvidere påpeger flere, at det vil 
være bedre, hvis der blev ydet mere råd og vejledning fremfor bøder i Revisornæv-
net.
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2  IntroduktIon 

2.1 formål 

Revisortilsynets redegørelse vedrørende den lovpligtige kvalitetskontrol for 2012 
viser, at der fortsat er mange fejl i revisors arbejde. Resultaterne viser endvidere, at 
det er de samme fejltyper, som går igen år efter år.

Tillid til virksomhedernes regnskaber er essentielt for at skabe vækst i Danmark, 
idet regnskaberne er et væsentligt redskab til brug for økonomiske beslutninger 
om investering, långivning mv.  

Erhvervsstyrelsen ønsker at højne kvaliteten af revisors arbejde og dermed ned-
bringe antallet af fejl. 

For at højne kvaliteten og kunne udøve de rigtige tiltag er det nødvendigt at under-
søge årsagerne bag disse fejl. 

Erhvervsstyrelsen har ønsket at undersøge, hvad der ligger bag de hyppigst fore-
kommende fejl på henholdsvis virksomheds- og enkeltsagsniveau.

Analysen skal søge at afdække årsagerne til fejl og give en forståelse af, hvordan 
fejlene kan reduceres.  Analysen skal endvidere medvirke til viden om eventuelle 
forbedringstiltag til tilsynssystemet.

2.2 målgruppe

Analysen har taget udgangspunkt i Revisortilsynets redegørelse for 2012. 

Af redegørelsen fremgår det, at det hovedsageligt er virksomheder i kategorien 
med 1-10 tilknyttede revisorer, som er blevet indbragt for Revisornævnet som 
følge af væsentlige fejl og mangler.

Der kan være stor forskel på årsager til fejl afhængig af en revisionsvirksomheds 
størrelse, og derfor er rapporten alene ment som baggrund for at kortlægge årsager 
hos de revisions-virksomheder, som indgår i målgruppen. Ligesom de forslag til 
konkrete tiltag, som forventes at kunne reducere antallet af fejl, der konstateres ved 
Revisortilsynets kvalitetskontrol, alene er rettet mod at kunne reducere antallet af 
fejl hos revisionsvirksomheder indenfor målgruppen.

2.3 fremgangsmåde

2.3.1 udvælgelse af deltagere
For at kunne afdække årsagerne til fejl anså Erhvervsstyrelsen det for mest hen-
sigtsmæssigt, at de medvirkende revisionsvirksomheder og revisorer var nogen, 
som selv havde fået konstateret fejl og mangler ved kvalitetskontrollen for 2012. 
Dette skyldes antagelser om, at det dels er nemmere at forklare årsagen til en fejl, 
hvis man selv har lavet tilsvarende og dels at faktisk viden er af højere værdi end 
antagelser om årsager til fejl hos andre.



6

På baggrund af en liste over revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer 
udtaget til kvalitetskontrol for 2012 foretog Erhvervsstyrelsen telefonisk kontakt til 
revisionsvirksomheder, hvor enten revisionsvirksomheden og/eller revisor var 
blevet indbragt for Revisornævnet. 

Denne metode medførte accept på deltagelse fra 9 revisionsvirksomheder og 10 
revisorer.  

2.3.2 valg af metode
Årsagsanalysen er gennemført som kvalitative interviews med udgangspunkt i en 
interviewguide med på forhånd fastlagte spørgsmål. Den kvalitative tilgang er 
valgt ud fra ønsket om at give respondenterne mulighed for at give nuancerede 
forklaringer på fejl, for derigennem at få detaljeret viden om området.

Interviewene er gennemført ved personligt fremmøde enten på den medvirkende 
revisionsvirksomheds adresse eller hos styrelsen, efter den medvirkendes eget 
valg.

Erhvervsstyrelsen har ikke før gennemførelsen af analysen opstillet egentlige hy-
poteser om, hvilke årsager der ligger bag de enkelte fejltyper. 

Erhvervsstyrelsen anså kvalitative interviews gennemført ved personligt fremmø-
de, som den mest hensigtsmæssige måde at skabe en god dialog. Erhvervsstyrelsen 
anså det endvidere vigtigt at skabe trygge rammer om interviewet og lod det derfor 
være op til den medvirkende, om mødet skulle afholdes på dennes adresse eller 
hos styrelsen.

Alternativet til den valgte metode var anvendelsen af standardiserede spørgeske-
maer med mulighed for anonym besvarelse. Fordelen ved denne metode var blandt 
andet muligheden for et større antal respondenter.

Erhvervsstyrelsen anså ikke spørgeskemaer som hensigtsmæssige, idet denne me-
tode ikke ville give respondenterne mulighed for gennem dialog at forklare sig 
detaljeret. Vurderingen var, at spørgeskemaer derved ikke kunne bidrage med en 
så nuanceret forståelse af området som ønsket. Resultatet af den eksterne kvalitets-
kontrol kan være et ømtåleligt og følsomt emne for de revisionsvirksomheder og 
revisorer, som har fået en sanktion. Muligheden for dialog vægtede derfor tungest 
fremfor muligheden for et større antal respondenter. Det, at fejl i revision er et 
følsomt emne, vurderes ligeledes at ville genere en meget lav svarprocent ved an-
vendelse af spørgeskemaer.

2.3.3 gennemførsel af interviews 
Interviewene er gennemført med anvendelse af en interviewguide, således at alle 
medvirkende revisionsvirksomheder og revisorer er blevet stillet de samme 
spørgsmål. 

Det har været et væsentligt element i undersøgelsen, at de medvirkende har kun-
net opfatte interviewet som ”taletid”. Erhvervsstyrelsen har med undersøgelsen 
ønsket at høre de medvirkendes forklaring på, at fejl opstår, hvilke udfordringer de 
medvirkende ser for revisionsbranchen, og hvilke løsningsmuligheder de medvir-
kende ser.

Som følge heraf er der ved det enkelte interview som udgangspunkt ikke taget 
hensyn til konkrete fejl og mangler afdækket hos den enkelte medvirkende. Det 
blev oplyst, at Erhvervsstyrelsen ikke anså det som en forudsætning for gennemfø-
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relse af interviewet, at den medvirkende fortalte om årsagerne til egne fejl, men at 
faktisk information naturligvis var af højere værdi end antagelser. 

Det blev endvidere fremhævet, at hverken rigtigheden eller rimeligheden af even-
tuelle verserende sager eller tidligere afgørelser fra Revisortilsynet/Revisornævnet 
kunne diskuteres.

Interviewene indeholdte følgende 5 områder:

1. Forståelse af revisionsvirksomheden og/eller revisor
2. Hvorfor sker der fejl? 
3. Konkrete og generelle udfordringer
4. Mulige løsninger
5. Evaluering af tilsynssystemet

Kendskab til den enkelte revisionsvirksomhed og revisor, herunder antallet af an-
satte, kundetyper mv. anses som en forudsætning for at kunne forstå den kontekst 
revisor arbejder i. 

Da analysen er baseret på Revisortilsynets redegørelse, anså Erhvervsstyrelsen det 
som formålstjenstligt, at interviewet indeholdte spørgsmål vedrørende deltagernes 
opfattelse af det offentlige tilsynssystem.

Indholdet af samt baggrunden for de øvrige områder, fremgår under de relevante 
afsnit i rapporten. 

2.3.4 fastlæggelse af årsager
Metoden med anvendelse af generelle spørgsmål om hyppige fejltyper og ikke 
spørgsmål baseret på konkrete fejl og mangler konstateret hos den enkelte med-
førte, at alle medvirkende var åbne omkring årsager og holdninger til egne ”fejl”.

I rapporten anvendes begrebet ”primære årsager”, hvilket er defineret som årsager, 
der tilsluttes af minimum 4 revisionsvirksomheder eller revisorer. Øvrige angivne 
årsager omtales i rapporten som ”andre årsager”.
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3  ÅrSagEr tIl fEjltypEr I 
 hEnhold tIl rEvISortIlSynEtS 
rEdEgørElSE

Dette afsnit omhandler årsager til de fejltyper, som ifølge Revisortilsy-
nets redegørelse for 2012 er de hyppigst forekommende på henholdsvis 
virksomhedsniveau og enkeltsagsniveau. De deltagende revisionsvirk-
somheder og revisorer er for hver fejltype blevet spurgt om, hvad der 
efter deres opfattelse er eller kan være årsagen til den enkelte type af fejl.

3.1 virksomhedsniveau

3.1.1 kvalitetsstyringssystem
2 af de hyppigst forekommende fejl på virksomhedsniveau vedrører kva-
litetsstyringssystemet. 

Der ses efterhånden relativt få eksempler på manglende implementering 
af et egentligt kvalitetsstyringssystem. Derimod er en af de hyppigste 
fejltyper utilstrækkelig anvendelse af systemet, hvilket medfører gen-
nemgående fejl på enkeltsagerne. 

Den anden hyppige fejl vedrører utilstrækkelige procedurer for løsning 
af erklæringsopgaver, f.eks. mangelfulde procedurer for risikovurdering 
i planlægningen eller paradigmer, som er ikke er opdaterede.

Årsagerne til disse 2 fejltyper har en vis sammenhæng og behandles derfor 
under et.

primære årsager: 
• Standardsystemerne er for omfattende til små revisionsklienter
• Det er for ressourcekrævende at vedligeholde et eget udviklet system
• Tidspres

En revisionsvirksomhed har mulighed for enten at udvikle sit eget sy-
stem eller købe et standardsystem. De adspurgte anså, at fordelen ved et 
eget udviklet system er muligheden for højere grad af tilpasning til revi-
sionsvirksomhedens klienttyper. Ulempen ansås at være et omfattende 
tidsforbrug til vedligeholdelse, som følge af de relativt hyppige ændrin-
ger i relevant lovgivning mv.

3 af de adspurgte revisionsvirksomheder anvendte et eget udviklet kvali-
tetsstyringssystem, mens de øvrige 6 anvendte forskellige standardsyste-
mer. De 3 revisionsvirksomheder, som havde eget udviklet system over-
vejede alle at anskaffe et standardsystem som følge af tidsforbruget til 
vedligeholdelse.

Anvendelse af et standardsystem reducerer tidsforbruget til vedligehol-
delse betydeligt, idet vedligeholdelsen varetages af udbyderen. Til gen-
gæld er tidsforbruget på tilpasning af systemet omfattende. Dette skyl-
des, at systemerne ofte er udviklet til at kunne favne alle størrelser af 
kunder, og at revisor derfor skal bruge betydelig tid på at skære systemet 
til.

Sagt af revisorerne vedr. systemerne:

”Det er fysisk umuligt at følge med, hvis du 
sidder alene og skal opdatere et manuelt 
system.”

”Det er et forholdsvist stort arbejde at holde 
det ajour, så derfor overvejer vi at få et system 
udefra.” 

”.. 2 væsentlige ting: 1) mange af systemerne 
er komplicerede, de er bygget til at kunne 
rumme alt, så især en virksomhed som min 
med små kunder skal du kun bruge en del af 
det, men du skal starte med 100 % og så 
barbere det ned. Det er en opgave, 2) tingene 
bliver ændret hele tiden, der bliver aldrig ro..”

"Det er tid, det er ressourcer, det er døde 
timer."

"Fuldt ud afhængig af opdateringen."
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Tidspres nævnes generelt som overvejende årsag til en række fejl og 
mangler. Herudover opleves standardsystemerne som værende for om-
fattende og tidskrævende i forhold til den type af klienter de mindre re-
visionsvirksomheder arbejder med, hvilket medfører, at systemet ikke 
altid anvendes fuldt ud. 

andre årsager: 
• Revisor kender kunden og får det ikke skrevet ned
• Uenighed om hvor meget formulering der skal til
• Følelsen af at skrive til sig selv

3.1.2 overvågning
En anden hyppig fejl på virksomhedsniveau vedrører den interne over-
vågning, som f.eks. manglende udførelse, kontrol af egne sager, den in-
terne kontrol finder ikke de samme fejl som den eksterne kvalitetskon-
trol og udført men ikke dokumenteret. 

primære årsager: 
• Manglende netværk
• Det er dyrt

Ud af de 9 adspurgte revisionsvirksomheder anvendte 6 en anden revisor 
fra firmaet eller en fra netværket (kontorfællesskab, erfa-gruppe) til ud-
førelsen af den interne overvågning, mens 3 anvendte en ekstern kvali-
tetskontrollant. 

For de revisionsvirksomheder, hvor der kun er 1 revisor, og hvor denne 
ikke har et netværk med andre revisorer, kan det være en udfordring at 
finde en kontrollant, som revisor har tillid til. 

Derudover nævner knap halvdelen af de adspurgte revisionsvirksomhe-
der, at den interne overvågning er ressourcekrævende. Der er tale om et 
stort tidsforbrug, som ikke altid kan viderefaktureres til kunderne. An-
vendelse af en ekstern kontrollant sparer tid, men er til gengæld dyrt.

andre årsager: 
• Uklarhed om omfanget
•  En revisor vidste systemet ikke var godt nok og brugte derfor tiden på 

 sagerne
• Det er uoverskueligt
• Manglende udbytte

Sagt af revisorerne vedr. overvågning:

”Jeg kunne nemt forestille mig, at der sidder 
nogle revisorer, som ikke har noget netværk 
med andre revisorer. For dem kan det være 
svært at finde en de har tillid til og vil åbne 
bøgerne for.” 

”Man kan godt være bange for, at der er 
nogen der sidder og roder i det, og der er ikke 
grund til at nogen skal se, hvilke kunder man 
har.” 

”I vores firma kan det ikke viderefaktureres til 
kunderne. Derfor tror jeg også at nogen 
undlader at gøre det så tit, som det ellers 
burde blive gjort.” 

”Jeg tror nogen tænker, at det tager lang tid at 
udføre den interne kontrol, at hvorfor skal de 
gøre det, hvis de ikke bliver udvalgt og at 
kunderne ikke vil betale.”
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3.2 Enkeltsagsniveau

3.2.1 fejl i erklæringer
Den hyppigste fejltype på enkeltsagsniveau er erklæringsfejl, herunder:

■ Manglende forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven (ÅRL)
■ ”Formalia” fejl
■ Manglende eller forkert modificering af konklusionen ved forbehold
■ Fejl relateret til going concern

3.2.1.1 Manglende forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven (ÅRL)
Manglende forbehold for overtrædelse af ÅRL omhandler blandt andet 
manglende afskrivninger på bygninger og manglende oplysninger om 
pantsætninger.

primære årsager: 
•  Revisor har selv opstillet regnskabet og/eller i kombination med manglende 

anvendelse af checklister

Flere af de adspurgte revisorer nævner det problematiske ved det for-
hold, at revisor for de mindre klienter typisk både opstiller regnskabet og 
revidere det. I mange tilfælde vil revisor også varetage bogføringen for 
kunden, hvilket kan forstærke problematikken.

4 af de adspurgte revisorer nævnte anvendelsen af checklister eller man-
gel herpå. 

andre årsager: 
• Bevidst fravalg 
•  Stoler for meget på systemet
• Manglende viden
• Årsager til forbehold svarer ikke til virkeligheden
• Tidspres

Af andre årsager påpegede 3 revisorer, at en af grundene til, at de ikke 
altid tog de forbehold, som de burde, var forventningen om, hvordan 
forbeholdet ville blive modtaget af kundens pengeinstitut. I nogle tilfæl-
de var der således tale om et bevidst fravalg.

3.2.1.2 ”Formalia” fejl
De såkaldte ”formalia” fejl vedrører blandt andet henvisning til forkerte 
revisionsstandarder, sammenblanding af review- og revisionspåtegnin-
ger og forkert rækkefølge i påtegningen.

primære årsager: 
• Manuel udarbejdelse af erklæringer

Hovedparten af de adspurgte revisorer udtrykte, at den væsentligste år-
sag til formalia fejl må være manuel udarbejdelse af påtegningen. Her-
ved forstås revisorer, som ikke har tilstrækkelige værktøjer eller syste-
mer, der guider til opstillingen af påtegningen. Der henvises til, at 
rækkefølgefejl nu fanges ved den digitale indberetning, hvilket fremover 
formodes at nedsætte antallet af denne type fejl. 

Sagt af revisorerne vedr. manglende 
forbehold for overtrædelse af Årl:

”Det kan jo kun være fordi revisor ikke har 
været opmærksom på det. Vi opstiller i langt 
de fleste tilfælde regnskabet.” 

”Dem vi har der bogfører vi først og så skal vi 
lave revisionen bagefter, det er som at sparke 
sig selv bagi. Så skal vi sige at det vi selv har 
lavet er noget lort.”

”Det at man selv stiller regnskabet op burde 
ikke være anderledes end hvis man havde fået 
det ind. Det er det der med at hvis man først 
er startet med en fejl, så er det nemmere, at 
den smutter igennem igen året efter.” 

”Man gør ikke meget ud af de systematiske 
checklister. I forhold til den størrelse virksom-
hederne har, tager det lang tid. Man kigger på 
regnskabet og tænker, at det ser nok rigtigt ud.” 

”Man tager regnskabet fra sidste år.”

”Banken ser bare [ordet] forbehold og så er 
det farvel. Banken læser ikke forbeholdet.” 

”Mange gange i pressede situationer, så her og 
nu skal vi være færdige, det er ikke nogen 
undskyldning, men.”



11

andre årsager: 
• Det er svært 
• Tidspres
• Hvis den interne kvalitetssikring ikke fanger det
• Revisor anser ikke rækkefølgefejl som fejl

3.2.1.3  Manglende eller forkert modificering af konklusionen ved forbehold
Manglende eller forkert modificering af konklusionen ved forbehold 
vedrører de situationer, hvor revisor i sin revisionspåtegning har afgivet 
et forbehold, men hvor det fremgår af konklusionen, at regnskabet giver 
et retvisende billede, eller hvor det fremgår af konklusionen, at regnska-
bet bortset fra forbeholdet giver et retvisende billede i en situation, hvor 
konklusionen retteligt skulle have været afkræftende eller revisor ikke 
var i stand til at afgive en konklusion.

Det er ikke muligt at udlede en primær årsag til denne fejltype.

De årsager, som nævnes af flest revisorer, indeholder dog alle et element 
af, at fejlen opstår enten fordi det går stærkt eller som følge af sjusk og 
manglende kvalitetssikring.

4 ud af de 10 adspurgte revisorer udtaler specifikt, at det efter deres opfat-
telse ikke er svært at få konklusionen modificeret korrekt, idet der er til-
strækkeligt med hjælpeværktøjer hertil. Kun 2 revisorer udtaler, at det 
efter deres opfattelse er et svært område.

3 revisorer nævner bevidst undladelse som følge af revisors forventning 
om bankens modtagelse af erklæringen. 1 revisor tror, at de fleste reviso-
rer gerne tager forbehold, men helst vil lave en almindelig konklusion.

andre årsager: 
• Tidspres
• Sjusk
• Man gør som sidste år
• Det er svært 
• Bevidst undladelse
• Manglende viden og uddannelse
• Nyere praksis

3.2.1.4  Fejl relateret til going concern
Fejl relateret til going concern vedrører blandt andet undladt forbehold 
for manglende oplysninger om usikkerhed i årsrapporten, manglende 
forståelse for forbehold vedrørende going concern som regnskabsprin-
cip og manglende oplysninger, og manglende forståelse for forskellen 
mellem kapitaltab og going concern.

primære årsager: 
• Faglig svært
• Meget følsomt

Sagt af revisorerne vedr. manglende eller 
forkert modifikation af konklusionen:

”Tidligere skrev man bare ”bortset fra” uden at 
tænke nærmere over det. Det er lidt nyere om 
forholdet er væsentligt og gennemgribende.” 

”Det er jo sådan noget der kan ske. Det er nok 
fordi reglerne bliver ændret hele tiden, så skal 
man lige huske hvordan reglerne er i dag.”

”Uvished om hvad du skal skrive, hvorfor jeg 
skal skrive det, hvis jeg skriver det, så skal 
manden i banken med noget som kan skade 
ham, selvom man ikke burde tage hensyn til 
det, det tror jeg får nogen til ikke at skrive det 
de burde skrive.” 

Sagt af revisorerne vedr. going concern:

”Det er et uhyggeligt grimt emne! Det med at 
give en erklæring med høj grad af sikkerhed, 
for noget der sker i fremtiden.” 

”Det er ret barskt at sige til en virksomhed, at 
man tror virksomheden lukker.” 

”Årsag er banken, hvis man tager forbehold 
lukker banken kassen.” 
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Svarene fra de adspurgte revisorer rummer for hovedparten et element 
af, at going concern er svært rent fagligt, men også at området er meget 
følelsesladet. 2 af de adspurgte revisorer nævner revisors bevidsthed om 
konsekvensen for virksomheden, når påtegningen præsenteres i banken, 
som direkte årsag til ikke at tage forbehold for going concern. Øvrige 2 
af de adspurgte revisorer nævner, at det er et svært område at præsentere 
overfor klienten. 

Kun en enkelt revisor omtaler forvirring omkring kapitaltabsreglerne og 
hvornår revisor skal skrive noget herom i sin påtegning. En anden revi-
sor påpeger, at kapitaltab er noget der ”strøs om med”, men at styrelsen 
ikke gør noget ved det.

3.2.2 mangelfuld planlægning og dokumentation
Udover erklæringsfejl er mangelfuld planlægning og dokumentation for 
udførelsen de hyppigste fejl på enkeltsagsniveau. 

Der ses typisk enten gennemgående mangel på dokumentation eller 
mangelfuld dokumentation for væsentligste poster og going concern. 

Utilstrækkelig planlægning vedrører typisk enten generel mangelfuld 
planlægning, manglende revisionsplan eller manglende risikovurdering 
eller fastlæggelse af væsentlighedsniveau.

primære årsager: 
• Tidspres
• Revisor kender kunden
• Uenighed om hvad der er tilstrækkeligt

Tidspres nævnes igen som en af de primære årsager. 

5 ud af de 10 adspurgte revisor nævner, at revisors mangeårige kendskab 
til kunderne er en af årsagerne til mangelfuld planlægning og dokumen-
tation.

Samme antal revisorer oplyser endvidere, at der foreligger en vis uenig-
hed om, hvor meget tekstmæssig formulering, der kræves.  

andre årsager: 
• Manglende formål
• Manuel risikovurdering
• Tidsforbruget kan ikke viderefaktureres

Sagt af revisorerne vedr. mangelfuld 
planlægning og dokumentation:

”Vi revisorer er jo vant til at planlægge og 
mange af kunderne har vi haft i mange år, så 
vi ved godt hvor de laver fejl og hvad vi skal 
kigge efter. Det er det med at få det ned på 
papiret, det er alt for stor en opgave.” 

”For mig skyldes det tidspres, at det ikke er 
skrevet ned i tilstrækkeligt omfang.”

”Jeg har måske ikke skrevet den doktoraf-
handling om hvorfor der er risiko. Men jeg 
kender jo kunden.” 

”Jeg tror, det er meget de ældre revisorer. De er 
vant til at man bare satte et hak. Det er ikke 
nok i dag, der skal man skrive hvad hakket 
betyder.”

”Man føler lidt, at man sidder og skriver til sig 
selv.” 

”Planlægningen har jeg lavet 10-15 år i træk 
og det er stort det samme hver gang, så det er 
noget man føler bare skal være der for f.eks. af 
hensyn til kontrollen, men det er ikke noget 
nogen egentligt får noget ud af.” 

”Nogen gange er man nødt til at springe over 
hvor gærdet er lavest fordi kunderne ikke kan 
betale og de forstår heller ikke omfanget af 
det.” 

”I de små revisionsfirmaer er det det samme 
mand som planlægger, udfører og konkludere. 
Det er 3 gange man skriver det samme.”
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4  konkrEtE og gEnErEllE 
 udfordrIngEr

Interviewet har endvidere omfattet spørgsmål om, hvilke konkrete og 
generelle udfordringer, som revisionsvirksomheden og revisor står over-
for med hensyn til reducering af antallet af fejl. Ved disse spørgsmål sø-
ger Erhvervsstyrelsen at afdække, om der er overordnede forhold for 
branchen, som kan være medvirkende årsag til de fejl, der konstateres 
ved den eksterne kvalitetskontrol.

4.1  konkrete udfordringer for den enkelte 
revisionsvirksomhed/-revisor

4.1.1 væsentligste udfordring
6 ud af 10 adspurgte revisorer nævner lovgivningen som den primære 
udfordring i forhold til at kunne reducere antallet af fejl. Der peges på de 
hyppige ændringer i lovgivningen, som gør det svært for de små revisi-
onsvirksomheder at følge med, herunder særligt de revisionsvirksomhe-
der, hvor der er kun er én revisor.  Det er endvidere opfattelsen, at lovgiv-
ningen ikke altid er i trit med virkeligheden, når det gælder de mindre 
virksomheder.

I kombination med de udfordringer, som lovgivningen giver anledning 
til, nævner 3 af de adspurgte revisionsvirksomheder direkte, at det er en 
stor udfordring i sig selv at drive en mindre revisionsvirksomhed og 
samtidig leve op til kravene.

primære udfordringer: 
•  Hyppige ændringer i lovgivningen
•  Kravene er uoverkommelige som enkeltmandsrevisionsvirksomhed

andre udfordringer: 
• Tidspres
• Fokus på dokumentation og ikke korrekte regnskaber

4.1.2 udvikling i lovgivning
De deltagende revisorer blev spurgt, hvordan de følger med i udviklin-
gen i lovgivningen.

Da forholdet blev nævnt som en af de primære udfordringer, henvises til 
afsnit 4.1.1 herom.

Sagt af revisorerne vedr. konkrete og 
generelle udfordringer:

”For mig med de kunder jeg har. Så skal vi 
have fat i udviklingsafdelingen på 179 mand, 
der hedder ”Folketinget” 1) reglerne skal være 
forståelige 2) at reglerne hænger sammen med 
virkeligheden 3) ro til at implementere dem.”

”Der hvor den største udfordring er, at 
lovgivningen ændrer sig hele tiden, der er ikke 
på noget tidspunkt ro. Det er også fint nok, 
men jeg tænker bare på at hvor meget er det 
egentlig det ændrer sig, det er mest bare 
detaljer, jeg tænker kan det ikke være lige 
meget hvis vi bare har fat i den lange ende.”

”Det der med at være ene mand, det skal  
man ikke være. Jeg tænker på det hele, du har 
svært ved at følge med, og hvis du også skal 
holde dine ting ajour. Man kan måske hvis 
man er 2, men at sidde ene mand med det i 
dag vil jeg ikke anbefale nogen overhovedet.”

”Aflive den type virksomhed, som vi er. Fjerne 
alle de små virksomheder. Manglende faglig 
opdatering hos de små. Vil dog efterlade et 
tomrum for kunderne. Kunderne vil gerne 
have små revisionsvirksomheder, det nære, 
vide hvem der er ens revisor.”

”Det er væsentligt at skelne mellem om der er 
fejl i regnskaberne og erklæringerne eller om 
der mangler noget i dokumentationen… Vi 
synes selv vi laver nogen gode regnskaber og 
førhen var det nok. Det er så ikke nok i dag, 
der skal man også have dokumentationen for 
at man har gjort det.”

Sagt af revisorerne vedr. udvikling i 
lovgivning:

”Der kommer selvfølgelig også mange nye 
regler. Jeg følger ikke så godt med, som jeg 
gjorde da det kom på papir. Digitaliseringen 
har gjort, at jeg har mistet overblikket. Det 
har medført, at vi ikke følger så godt med. Vi 
er tilmeldt forskellige abonnentsordninger. Jeg 
vil hellere have det på papir.”

”Jeg synes reglerne bliver mere og mere 
komplekse. Det betyder, at man simpelthen 
ikke kan følge med, når det ændres. Det er 
svært at overskue helhedsbilledet. Du har 
svært ved at vide, når du trykker på den her 
knap. Det er generelt for lovgivningen. Nogle 
siger, at du må være glad for alle lovændrin-
gerne, men det er jeg ikke, for jeg får ikke 
penge for at læse reglerne, og i øvrig vil jeg 
hellere hjælpe virksomhederne med at tjene 
nogen penge.”
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4.1.3 de internationale revisionsstandarder (ISa)
De deltagende revisorer blev spurgt om, hvorvidt de mente, de havde det 
nødvendige kendskab til ISA’erne.

6 ud af 10 revisorer udtalte, at deres anvendelse og/eller kendskab til 
ISA’erne var begrænset. 2 af disse revisorer udtrykte ønske om et større 
kendskab.

Kendskabet og anvendelsen ISA er begrænset hos hovedparten af de adspurg-
te revisorer.

4 ud af 10 revisorer udtrykte, at de anså ISA’erne som værende for omfat-
tende for deres kunder. 3 af disse revisorer mente, at der burde være en 
tilpasset udgave af revisionsstandarderne til brug for de mindre klienter.

En mindre antal finder ISA’erne for omfattende til deres kunder og efterlyser 
en ”revision light”.

4.1.4 Sparring
De deltagende revisorer blev spurgt om, hvem de kunne sparre med om 
faglige problemstillinger og hvorvidt den enkelte revisor havde tilstræk-
kelige muligheder for sparring.

Hovedparten af de adspurgte revisorer (7 ud af 10) havde tilstrækkelige 
muligheder for sparring og anså således ikke manglende sparrings-
muligheder som årsag til fejl.

Der er ikke mangel på sparringsmuligheder.

4.1.5 Efteruddannelse
De deltagende revisorer blev endvidere spurgt om, hvorvidt de fandt ud-
buddet af efteruddannelseskurser dækkende. 

Alle adspurgte revisorer fandt udbuddet af efteruddannelseskurser dæk-
kende og fandt således ikke, at mangel på bestemte typer af kurser/em-
ner som årsag til fejl. 

Udbuddet af efteruddannelseskurser er dækkende.

Sagt af revisorerne vedr. ISa:

”Barren er nok sat rimeligt højt i ISA’erne i 
henhold til de kunder vi har… Jeg bruger stort 
set ikke revisionsstandarderne. I [kvalitetssty-
ringssystemet] er der nogle standardprogram-
mer, som jeg bruger mest. Der må jeg igen 
håbe, at systemet indeholder det, det skal. 
Hvis ikke man kan tro på systemet. På mange 
områder, vil det gå galt for mange, hvis man 
ikke kan stole på systemet.”  

”Jeg kunne nok godt tænke mig at dykke mere 
ned i dem. Der er nok der vi burde gå mere 
ned. Hvis vores system bliver rettet til efter 
ISA’erne og jeg ikke har nået at læse dem i 
mellemtiden og sætte mig ind i det, så kan jeg 
jo ikke vurdere om det er rigtigt. Og jeg har jo 
også en forpligtelse til at holde vores system up 
to date. Vi kommer jo ikke uden om dem.”

”ISA’erne er meget omfattende i forhold til de 
kunder jeg har. Der er mange af tingene som 
ikke er relevante. Det er jo klart, når de skal 
omfatte alle virksomheder. Man burde nok 
have noget som var lidt mere tilpasset.”

”De er ikke væk fra virkeligheden, når vi 
snakker om de store revisionskunder, men 
igen murermester Jensen og hans bil. Jeg tror, 
jeg har et sted, hvor jeg ikke skriver omkring 
den interne kontrol og den ikke er tilstrække-
lig. Der kan man sige, vi sidder og siger den 
ikke er tilstrækkelig fordi kunderne ikke er 
store nok. Der kan man godt have haft en 
revision light. Nu har man lavet udvidet 
gennemgang, men den kunne godt være mere 
skarp.”

”ISA’erne burde deles op i størrelser på 
virksomhedsniveau – meget af det er ikke 
relevant for de små virksomheder.”
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4.2 generelle udfordringer

4.2.1 Største brancherelaterede udfordringer
Den primære udfordring på brancheniveau er ifølge de adspurgte revi-
sorer den måde fejl i revisors arbejde bliver vurderet i forbindelse med 
den eksterne kvalitetskontrol, herunder hvad der anses som fejl, væ-
sentligheden af disse samt den måde fejlene bliver præsenteret på over-
for offentligheden.

primær udfordring: 
•   Kvaliteten af revisors arbejde fremstilles som værre end den egentligt er, da 

der ikke skelnes mellem fejl af betydning for regnskabsbrugerne og fejl af 
mere formalistisk karakter

andre udfordringer: 
•   ”Revisorer” udenfor markedet som afgiver erklæringer uden at blive straf-

fet for det

4.2.2 forhold i lovgivningen eller markedet
Spørgsmål vedrørende forhold i lovgivningen og revisionsmarkedet ge-
nerelt, gav ikke anledning til svar, som ikke allerede er omtalt i øvrige 
afsnit.

4.2.3 honorar 
De deltagende revisorer blev spurgt om, hvorvidt det var deres oplevelse, 
at det honorar, en kunde ønsker at betale for en lovpligtig erklæring, 
hænger sammen med de krav, revisor er underlagt mht. dokumentation 
mv.

5 ud af 9 adspurgte revisionsvirksomheder oplever, at de generelt godt 
kan få honoraret hjem, men at det kan være svært hos nogle kunder. 
Holdningen er, at kunden må betale, hvad det koster. 

3 ud af 9 adspurgte revisionsvirksomheder oplever, at de generelt ikke 
kan få honoraret hjem for den tid, de anvender. 

Sagt af revisorerne vedr. generelle 
udfordringer:

”Når vi nu ser på nogen af de fejl, der bliver 
rapporteret, kan man godt som praktiker 
tænke om det overhovedet betyder noget som 
helst. Der en forskel på, når man sidder som 
praktiker på hvad der betyder noget og hvad 
der ikke betyder noget. Et regnskab skal være 
retvisende, men nogen af de ting der rapporte-
res har ikke betydning for ekstern regnskabs-
bruger. Nogen af de fejl man har noteret op, 
har været fuldstændig meningsløse.” 

”Synes at mange af de fejl der registreres i den 
eksterne kontrol ikke er ”rigtige” fejl. Fejlene 
burde opdeles i 1)talfejl 2)erklæringsfejl 3)
tekstfejl. Så kunne man se, at det ikke er så 
slemt.”

”Os der er inde i folden og som dem der er 
udenfor irriterer mig. Det er rystende, dem 
der sender regnskaber ind uden noget, de 
hører ikke noget. Der bliver gået hårdt til os 
der er inde i folden men derimod alle de 
andre som sender ravl og krat ind de får 
måske en bøde på 5.000 kr., det står ikke mål 
med. Vi er nogen der forsøger at gøre det godt 
og så bliver vi knaldet på formalia.”

Sagt af revisorerne vedr. honorar:

”Man er nødt til at lave det arbejde, der nu 
engang skal laves og så må honoraret jo sådan 
set blive derefter. Og hvis folk så ikke vil betale 
det… Markedet må jo sådan set regulere sig 
selv derefter og det tror jeg også det gør.”

”Kravene er steget de sidste 5 år. Honoraret er 
ikke steget tilsvarende. Måske branchens egen 
skyld. Ikke dækning for de ekstra ting de har 
gjort de sidste 5 år. Får ikke penge for at 
skrive, men for at regne.”

”Det er ikke altid vi kan hente tiden hjem. 
Der er jo noget priskonkurrence. Det kan da 
godt sommetider være svært. Jeg tror ikke 
kunderne forstår de krav, revisor er underlagt. 
Kunden skal bruge et regnskab og vores 
interne kontrol mv tror jeg ikke de forstår og 
jeg tror heller ikke de er interesseret heri.”

”Det kan godt være svært at hente honoraret 
ind på visse kunder, men så må man jo prøve 
at forklare kunden det. Jeg ved godt, der er 
prispres, men jeg tror det er ved at komme 
derhen, at uanset hvor de går hen får de at 
vide, at de må betale det, det koster, hvis de vil 
have revision. Der er ingen der vil arbejde 
gratis.”

”Jeg har jo truet mine kunder med, at de skal 
betale det de skal. De fleste har så valgt revisio-
nen fra. Så får jeg ikke så meget, men jeg skal 
så heller ikke lave så meget.” 
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5  EvaluErIng af tIlSynSSyStEmEt

Da analysen har taget udgangspunkt i de fejltyper, som er konstateret i 
Revisortilsynets kvalitetskontrol har der i de foretagne interviews været 
stillet spørgsmål til det nuværende tilsynssystem.

5.1  tilrettelæggelsen af revisortilsynets kvalitets-
kontrol 

5 ud af de 9 adspurgte fandt overordnet set kontrolsystemet for at være 
hensigtsmæssigt.

Overordnet set vurderes kontrolsystemet for værende hensigtsmæssigt,

Der blev dog af flere påpeget, at det som kontrollanterne rapporterer til 
Revisortilsynet er for omfattende. Der bør ses på væsentlige forhold og 
ikke formaliteter.

Der henvises til afsnit 4.2.1 ovenfor, hvor det er beskrevet som en af de 
primære udfordringer i branchen, at kvaliteten af revisors arbejde frem-
stilles som værre end den egentligt er, da der ikke skelnes mellem fejl af 
betydning for regnskabsbrugerne og fejl af mere formalistisk karakter.

3 ud af de 9 adspurgte fandt derimod, at Revisortilsynets tilskæring og 
behandling af sagen var fornuftig.

Der bør fokuseres på væsentlige fejl og mangler – ikke formaliteter.

5.2 kontrollantens honorar

3 af de 9 adspurgte mente, at honoraret er for højt som i nogle tilfælde 
skyldtes, at der var udpeget en statsautoriseret revisor til en registreret 
revisionsvirksomhed. 1 revisor anførte, at der bør ske en ensretning af 
honoraret.

5.3 Sanktionssystemet

3 ud af de 9 respondenter fandt sanktionssystemet hensigtsmæssigt.

Der er dog 5 ud af de 9 adspurgte, som mener, at det vil være mere hen-
sigtsmæssigt med forbedringsforslag og vejledning fremfor bøder i Revi-
sornævnet. Det nævnes af flere, at der bør være mulighed for at få en 
chance til, hvis man har begået en fejl. 

Endvidere finder 4 af de adspurgte, at de bøder, som gives af Revisor-
nævnet er helt urimelige.

Sagt af revisorerne vedr. tilrettelæggel-
sen af revisortilsynets kvalitetskontrol:

”Grundlæggende tror jeg, at det er godt at 
have nogen udefra, der kigger en over 
skulderen.”

”Hvis vi skal have kvalitetsstyring, skal der 
også være kvalitetskontrol.”

”Kontrollanterne generelt går i meget små 
sko”.

Sagt af revisorerne vedr. sanktions-
systemet:

”Det at der er en sanktion er med til at hæve 
kvaliteten.”

”Sanktionssystemet, det må man acceptere, 
man må tage den straf, der kommer, sådan er 
det.”

”De revisorer, der sidder og kæmper, bliver jo 
ikke klogere af en bøde, det er bedre med 
noget rådgivning.”

”Sanktionssystemet kan jeg ikke gå med til. 
Påtale + henstilling og hvis ikke der er rettet 
næste gang Tilsynet kommer, så videre til 
Revisornævnet. Jeg synes, at man skal have en 
chance for at ordne tingene.”
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6  afSlutnIng

Erhvervsstyrelsen vil på baggrund af de konstaterede årsager og forslag 
til forbedringer komme med nogle konkrete initiativer, som kan være 
med til at nedbringe antallet af fejl. Initiativerne vil være en del af rege-
ringens handlingsplan.


