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0. SAMMENDRAG TIL OFFENTLIGGØRELSE 

0.1 Indledning  

Den kontrollerede revisionsvirksomhed er: 

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (herefter  revisions-
virksomheden) 
Strandvejen 44 
CVR-nr. 33 77 12 31 

Kvalitetskontrollen for 2019 er gennemført som led i Erhvervsstyrelsens ordinære kvalitetskontrol 
af revisionsvirksomheden.  

Denne rapport indeholder sammendrag af Erhvervsstyrelsens væsentligste konklusioner fra 
kvalitetskontrollen for 2019. 

0.2 Kvalitetskontrollens formål og omfang 

Kvalitetskontrollen er udført i overensstemmelse med revisorforordningen, revisorloven, 
bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder1 samt Erhvervsstyrelsens 
retningslinjer for kvalitetskontrol for 2019. Kvalitetskontrollen har omfattet en gennemgang af, 
hvorvidt revisionsvirksomheden har etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem i 
overensstemmelse med revisorlovens § 28, og om systemet opfylder kravene i bekendtgørelse om 
revisionsvirksomheders interne organisation2 samt bekendtgørelse om godkendte revisorers og 
revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet3.  

Revisionsvirksomheden er underlagt årlig kvalitetskontrol, jf. bekendtgørelse om kvalitetskontrol 
af revisionsvirksomheder § 4, stk. 2. I medfør heraf udføres kvalitetskontrollen af 
kvalitetsstyringssystemet på rotationsbasis, svarende til en fuld kvalitetskontrol over en 3-årig 
periode.  

Kontrolåret 2019 er det tredje år i den treårige rotationscyklus, hvor rotationsplanen følges. 
Rotationsplanen er udarbejdet forinden opstart af kontrollen tilbage i 2017 og viser en oversigt 
over den tidsmæssige placering for udførelse af kvalitetskontrollen af revisionsvirksomhedens 
interne organisation herunder kvalitetsstyringssystemet.  Enkelte områder er i rotation, og har en 
kontrolfrekvens der ikke er årlig, mens andre områder er i årlig kontrol. Rotationsplanen 
indeholder opdeling af områder i henhold til CAIM-arbejdsprogrammet, og skal derfor ses i 
sammenhæng med disse arbejdsprogrammer for de respektive områder. Af rotationsplanen 
fremgår det, at gennemgangen af revisionsvirksomhedens interne organisation har omfattet 
følgende områder i 2019: 

• Tone at The top (arbejdsprogram A) 

1 Bek. nr. 968 af 28. juni 2016 
2 Bek. nr. 762 af 21. juni 2016 
3 Bek. nr. 734 af 17. juni 2016 



• Etik og uafhængighed (arbejdsprogram B) 
• Partnerevaluering, kompensation og forfremmelse (arbejdsprogram D) 
• Medarbejderevaluering, kompensation og forfremmelse (arbejdsprogram E) 
• Metodik (arbejdsprogram F) 
• Træning (arbejdsprogram G) 
• Konsultation (arbejdsprogram H) 
• Kvalitetssikringsgennemgang (arbejdsprogram I) 
• Kvalitetssikring af andre opgaver ((arbejdsprogram J) 
• Intern overvågning (arbejdsprogram L) 
• Retssager (arbejdsprogram M) 
• On- and offshoring (arbejdsprogram N) 

Som led i gennemgangen af kvalitetsstyringssystemet er der foretaget en stikprøvevis 
gennemgang af 14 erklæringsopgaver for at teste, hvorvidt kvalitetsstyringssystemet er 
anvendt ved udførelse af erklæringsopgaver, og hvorvidt arbejdet er udført i 
overensstemmelse med revisorlovgivningen samt gældende revisionsstandsarder. Der er 
herunder blandt andet foretaget en stikprøvevis gennemgang af, hvorvidt der er foretaget en 
tilstrækkelig og dokumenteret uafhængigheds-, væsentligheds- og risikovurdering. Endvidere 
er det testet, hvorvidt erklæringer er afgivet i overensstemmelse med lovgivningens krav, 
gældende revisionsstandarder samt den underliggende dokumentation.  

Den stikprøvevise udtagelse af erklæringsopgaver har taget udgangspunkt i en risikobaseret 
tilgang, herunder erklæringsopgavernes art og omfang i revisionsvirksomheden.  

0.3 Erhvervsstyrelsens konklusion på den udførte kvalitetskontrol   

Ved kvalitetskontrollen er Erhvervsstyrelsen ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning 
til at konkludere, at der ikke er etableret og implementeret et tilstrækkeligt 
kvalitetsstyringssystem tilpasset virksomhedens størrelse og driftsmæssige karakteristika.  

I forbindelse med gennemgangen af erklæringsopgaver er Erhvervsstyrelsen ikke blevet bekendt 
med forhold, der giver anledning til at konkludere, at de gennemgåede erklæringsopgaver ikke er 
udarbejdet i overensstemmelse med revisorlovgivningen og kvalitetsstyringssystemet. 
Erhvervsstyrelsen er derved ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, 
at kvalitetsstyringssystemet ikke har været anvendt i tilstrækkeligt omfang.

På baggrund af den gennemførte kvalitetskontrol har Erhvervsstyrelsen besluttet at afslutte 
kvalitetskontrollen uden yderligere opfølgning, jf. revisorlovens § 35 a, stk. 1, nr. 1.  

Erhvervsstyrelsen anser hermed kvalitetskontrollen i 2019 for afsluttet. 
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