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ERHVERVSMINISTERIET 

Temabaserede kvalitetskontroller

Temabaserede kvalitetskontroller har en forebyggende og vejledende karakter, 

og har til formål at afdække et specifikt emne på tværs af revisionsvirksomhe

der samt give generel vejledning om emnet på baggrund af kontrollens resulta

ter. 

I tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder planlægger vi at udføre 2-3 

temabaserede kvalitetskontroller hvert år. Nogle af disse temabaserede kvali

tetskontroller vil blive foretaget i samarbejde med andre europæiske lande, ek

sempelvis som en fælles nordisk temabaseret kvalitetskontrol eller en fælles eu

ropæisk temabaseret kvalitetskontrol i regi af CEAOB1.  

En temabaseret kvalitetskontrol kan både involvere PIE og ikke-PIE revisions

virksomheder, eller udelukkende PIE eller ikke-PIE revisionsvirksomheder, af

hængigt af temaet. 

I 2020-2021 har vi planlagt følgende temabaserede kvalitetskontroller: 

Erklæringer afgivet til brug for ansøgning om kompensation 
for virksomhedens faste omkostninger (COVID-19) 

Revision af regulerede institutioner og frie skoler (i samarbejde med Styrel
sen for Undervisning og Kvalitet) 

Fastsættelse og anvendelse af væsentlighedsniveau i BIG4 revisionsvirksom
heder (i samarbejde med CEAOB) 

Brug af intern revisors arbejde (i samarbejde med de nordiske tilsynsmyn
digheder) 

Nedenfor er angivet en bruttoliste over mulige temaer, der kan indgå i en tema

baseret kvalitetskontrol inden for de kommende år 2-5 år: 

Selskabsretlige erklæringer 

Forvaltningsrevision 

Tilskudserklæringer 

Revision af andelsboligforeninger 

Procedurer for ansvarsfordeling ved flere underskrivende revisorer 

Revision af investeringsejendomme målt til dagsværdi  

1 Committee of European Auditing Oversight Bodies 
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Revision af regnskabsposter, der er væsentligt påvirket af regnskabsmæs
sige skøn 

Kontrol af overholdelse af den regnskabsmæssige begrebsramme 

Skatte- og momsmæssige forhold 

Revisors overvejelser vedrørende virksomhedens overholdelse af særlig lov
givning 

Key Audit Matters 

Going Concern 

Revision af omsætning 

Brug af dataanalyse i revisionen  

Anvendelse af IT-baserede revisionsværktøjer 

Samspil mellem underskrivende revisor og IT-revisor ved revision af gene
relle IT-kontroller 

Påkrævede supplerende handlinger ved afgivelse af erklæring om udvidet 
gennemgang 

Revision af centrale dele af kommuners og regioners væsentligste omkost
ninger indenfor socialområdet 

Revisors fastlæggelse og udvælgelse af stikprøver 

Styrelsen modtager gerne forslag til emner til fremtidige temabaserede kvali

tetskontroller. Forslag kan sendes til: kvalitetskontrol@erst.dk
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