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Identifikation af den kontrollerede virksomhed

D.3

Den kontrollerede revisionsvirksomhed er:
Navn
CVR-nr.
Revisionsvirksomheden afgiver ikke erklæringer med sikkerhed for kunder, der er omfattet af revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 3 (virksomheder af interesse for offentligheden).
[Oplys hvis der indenfor de seneste 2 år er sket tilkøb/fusion eller lignende med andre revisionsvirksomheder. Oplys herudover såfremt der er etableret nye kontorsteder indenfor de seneste 2 år.]

Kvalitetskontrolbesøget er udført af kvalitetskontrollant
samt følgende øvrige deltagere:

[Titel og navn]
[Titel og navn]
[Titel og navn]

Kvalitetskontrollen er gennemført som følge af en opfølgende kontrol på baggrund af en kvalitetskontrol i:

20xx

Det udførte kvalitetskontrolbesøg har omfattet en gennemgang af, om revisionsvirksomheden har fulgt op på de forbedringspunkter, der blev identificeret ved den foregående kvalitetskontrol, herunder om
revisionsvirksomheden har iværksat de tiltag, der fremgår af revisionsvirksomheden handlingsplan samt efterlevelsen heraf, jf. afsnit B.

Ansvarlig for, at de tiltag, der fremgår af handlingsplanen, efterleves:

[Titel og navn]
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B.

Identificerede forbedringspunkter ved den seneste kvalitetskontrol samt beskrivelse af årsagsforklaring og tiltag i revisionsvirksomhedens handlingsplan

Identificerede forbedringspunkter ved den seneste
kvalitetskontrol

nr.

Revisionsvirksomhedens
årsagsforklaring

Revisionsvirksomhedens tiltag som
beskrevet i handlingsplanen, samt
styrelsens eventuelle bemærkninger
hertil

Tidsplan

Kvalitetskontrollantens handlinger rettet mod
iværksatte tiltag

Testes ved
gennemgang af
erklæringsopgaver

Vedrørende intern organisation herunder kvalitetsstyringssystemet
1

Det skal sikres, at kvalitetsstyringssystemet
indeholder politikker og procedurer, der
sikrer, at der oprettes et stamkort for hver
revisionskunde.

Kvalitetsstyringssystemet var på
kontroltidspunktet ikke opdateret.

Stamkortet sidder tydeligt i
Er
kvalitetsstyringssystemet, nar man går ind
impleme
for at oprette en ny klient, hvilket afhjælper nteret
problemet omkring stamkortet, som vil blive
brugt ved tilgang af nye klienter, samt
tilføjelse til eksisterende klienter.

Gennemgang af ajourførte politikker og procedurer
med henblik på at kunne vurdere, hvorvidt tiltaget
er passende og opfylder kravene i bekendtgørelse
om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders
tilrettelæggelse af arbejdet.

Ja

Der er udtaget 2 erklæringsopgaver med henblik på
at teste, om der er oprettet et stamkort.
2

3

Det skal sikres, at standarddokumenter og
paradigmer løbende ajourføres og anvendes

Sikring af, at revisionsvirksomhedens
kvalitetsstyringssystem anvendes ved løsning af
samtlige erklæringsopgaver herunder ved
koncernrevisioner.

Der er konstateret enkeltstående fejl i
en påtegning, hvor
revisionsvirksomhedens CVR nr. ikke
var oplyst i tilknytning til
revisionspåtegningen. Tilsvarende
har man fundet, at der i et
revisionsprotokollat er henvist til
udgående danske
revisionsstandarder. Baggrunden for
at ovenstående kan ske er, at
årsrapportmodellerne er
enkeltstående og uafhængige af
hinanden. I forbindelse med
opdatering af årsrapportmodellen,
revisionspåtegninger,
regnskabserklæringer og
protokollater, så foretages
tilpasningen på hver enkelt kunde.
Revisionsvirksomheden er stiftet i
foraret 2016, hvor det elektroniske
kvalitetsstyringssystem blev indkøbt
og herefter indfaset på kunder i takt
med udførelsen. En større del af
årsrapporterne for 2015 var på
daværende tidspunkt udarbejdet og
blev derfor ikke udarbejdet i
overensstemmelse med det
elektroniske kvalitetsstyringssystem.
Ca. 90% af arsrapporterne for 2016
var udarbejdet efter det elektroniske
kvalitetsstyringssystem og for 2017
og frem er det 100%

Ved opstart af status så udarbejdes der nye
standarder med de tilpasninger, som er
nødvenlige. Den faglige opdatering vil
primært ske via faglige oplysninger fra FSR,
samt de løbende kurser, som den
statsautoriseret revisor deltager i. På
baggrund heraf, udarbejdes der et
checkskema, som skal sikre, at
tilpasningerne implementeres på de enkelte
kunder. Dette både med hensyn til:
Årsrapport - Erklæringer - Protokollater Ledelsens regnskabserklæringer.

De
foreståen
de
checkske
maer skal
være
udarbejde
t og klar i
april
2018.

Eksisterende kunder er løbende blevet
Er
overført til det elektroniske
impleme
kvalitetsstyingssystem. Nye
nteret
erklæringskunder skal oprettes i caseware og
revisionskunder skal ligeledes dokumenteres
i caseware efter det gældende elektroniske
kvalitetsstyringssystem.

Gennemgang af ajourførte standarddokumenter og
paradigmer med henblik på at kunne vurdere,
hvorvidt tiltaget er passende og opfylder kravene i
relevant lovgivning.

Ja

Der er udtaget 2 erklæringsopgaver med henblik på
at teste, om ajourførte standarddokumenter og
paradigmer er anvendt.

Revisionsvirksomhedens tiltag vedrørende sikring af
at kvalitetsstyringssystemet anvendes ved løsning af
samtlige erklæringsopgaver testes indirekte ved de
foretagne tests af revisionsvirksomhedens iværksatte
tiltag vedrørende de forbedringspunkter, der retter
sig mod udførelse af erklæringsopgaver, hvor det vil
blive testet, om kvalitetsstyringssystemet er anvendt
ved opgaveløsningen.

Ja

Revisionsvirksomhedens eneste erklæringsopgave
vedrørende koncernrevision er udvalgt med henblik
på at teste, om kvalitetsstyringssystemet har været
anvendt for så vidt angår koncernrevisionen.
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4

Sikring af, at alle godkendte revisorer anvender
kvalitetsstyringssystemet i tilstrækkeligt omfang
ved løsning af erklæringsopgaver.

Vedrørende overvågning og evaluering
5

6

Det skal sikres, at der bliver udført overvågning af
kvalitetsstyringssystemet hvert år, og at dette
dokumenteres.

En godkendt revisor har ikke haft
tilstrækkelig fokus på dokumentation
af udførte revisionshandlinger i
henhold til lovgivning og interne
retningslinjer.
Vi har drøftet problemstillingen med
den relevante partner og
hovedårsagen er underbemanding i
afdelingen samt utilstrækkelig
forstaelse af revisionsprocessen og
anvendelse af vores kvalitetssystem.

Afholdelse af træning for godkendte
revisorer og ledende revisorer i de
afdelinger, hvor der er behov for
undervisning med udgangspunkt i
gennemgang af kvalitetsstyringssystemet og
dokumentationskrav, herunder krav til
dokumentation af udførte arbejdshandlinger
og beskrivelse heraf
Der foretages intern kontrol af 3 opgaver for
den pågældende revisor med henblik på
korrekt dokumentation og kvalitetsniveau.

Igangsætt
es i
april/maj
2019

Gennemgang af om der er afholdt træning og
foretaget den interne kontrol vedrørende den
pågældende revisor. Der er udtaget 2
erklæringsopgaver til fuld gennemgang, hvor den
pågældende revisor har afgivet erklæring, med
henblik på at teste, om kvalitetsstyringssystemet
anvendes.

Den foretagne årlige kontrol af
kvalitetsstyringssystemet har ikke
været tilstrækkeligt dokumenteret.

Fra og med 2018, vil der hvert år blive
afholdt møde medio oktober. Her vil
kvalitetsstyringssystemet blive gennemgået
ved anvendelse af Erhvervsstyrelsens
tjeklister til sagsgennemgang, mv.
Dokumentation vil blive gemt sammen
selskabets øvrige dokumenter, der vedrører
forretningsgange og kvalitetsstyring.
Samtidig vil der blive indført et særskilt
afsnit i virksomhedens
forretningsgangsbeskrivelser, der
udelukkende vedrører virksomhedens
kvalitetsstyringssystem.

Fra og
med
oktober
2018 vil
der blive
afholdt et
årligt
møde.

Gennemgang af politikker og procedurer for
overvågning.

Der vil der i forbindelse med den årlige
gennemgang af kvalitetsstyringssystemet
blive udført intern overvågning af
erklæringsopgaver. Erklæringsopgaver
udpeges tilfældigt og gennemgås af en
ledende medarbejder. Til brug herfor
anvendes de af Erhvervsstyrelsen
udarbejdede bilag

Fra og
med
oktober
2018 vil
den
første
interne
overvågni
ng blive
gennemf
ørt

Gennemgang af den erklæringsopgave, der har
været udtaget til intern kontrol. Gennemgangen har
omfattet de samme områder, som er gennemgået
ved den interne kontrol med henblik på at kunne
foretage en vurdering af, hvorvidt den interne
kontrol af erklæringsopgaven er tilfredsstillende
udført.

Det skal sikres, at der udføres tilstrækkelig intern Virksomheden har ikke haft en klar
overvågning af erklæringsopgaver, herunder, at der og struktureret handlingsplan for den
foretages passende dokumentation for
interne kontrol.
gennemførelse af revisionsvirksomhedens interne
overvågning.
Det skal herunder sikres, at der i
revisionsvirksomhedens procedurer for intern
overvågning fastsættes et interval for intern kontrol
af erklæringsopgaver.

Ja

Nej

Gennemgang af rapportering vedrørende de seneste
overvågninger.

Ja

Gennemgang af politikker og procedurer for
overvågning med henblik på at sikre, at der er
fastsat et interval for intern kontrol af
erklæringsopgaver.

Vedrørende erklæringsopgaver herunder anvendelsen af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem
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7

Det skal sikres, at der ved udførelse af
erklæringsopgaver udarbejdes tilstrækkelig
dokumentation for udførte handlinger i
overensstemmelse med revisionsvirksomhedens
kvalitetsstyringssystem

Da revisionsvirksomheden også
udarbejdede årsrapport for
interesseforbundne selskaber,
vurderedes dette at være
tilstrækkeligt

Uanset hvem der udarbejder årsrapporten,
dokumenteres mellemregninger mv. altid i
kvalitetsstyringssystemet, hvor al
dokumentation samles. For at sikre behørig
dokumentation, bliver alle opgaver nu
gennemgået af både en Cand.merc.aud. og
en statsautoriseret revisor inden underskrift.

Er
allerede
impleme
nteret.

Gennemgang af 2 erklæringsopgaver, hvor der for
de 2 mest væsentlige og risikofyldte områder i de
pågældende erklæringsopgaver foretages en
gennemgang af, om der foreligger tilstrækkelig
dokumentation for udførte handlinger.

Ja

8

Det skal sikres, at der ved revision af ejendomme,
der indregnes til dagsværdi, udføres tilstrækkelige
dokumentation for revision af værdiansættelsen
heraf

Kunden indhentede selv
dokumentation vedrørende
værdiansættelsen ved hjælp af
gennemsnitlige salgspriser i området.
Vi vurderede dette for værende
tilstrækkeligt

For fremtiden pålægges kunden at indhente
vurdering fra ejendomsmægler. For at sikre
behørig dokumentation bliver alle opgaver
nu gennemgået af både en cand.merc.aud. og
en statsautoriseret revisor inden underskrift.

Er
allerede
impleme
nteret.

Gennemgang af 2 erklæringsopgaver, der indeholder
regnskabsposter, der måles til dagsværdi, hvor der
foretages en gennemgang af, om der foreligger
tilstrækkelig dokumentation for revisions af
værdiansættelsen heraf.

Ja

9

Det skal sikres, at der ved udførelse af
erklæringsopgaver foretages tilstrækkelig
planlægning, herunder, at planlægningen
indeholder identifikation af væsentlige og
risikofyldte poster samt regnskabsposter, der
indeholder regnskabsmæssige skøn, ligesom der
skal foretages planlægning af relevante handlinger
til afdækning af væsentlige og risikofyldte områder.

Grunden til at vi får kritik for
manglende planlægning, er at der
ikke er sammenhæng mellem
foretagne planlægning og de
væsentlige risikofyldte poster. Det
afspejles ikke i tilstrækkelig grad i
vores planlægning, hvilke poster vi
har valgt. Derudover fastsættes
væsentlighedsniveauet ikke specifikt
til den eneklte revisionskunde.

Vi har besluttet, at planlægningen altid skal
afspejle den specifikke virksomheds forhold,
og at den skal godkendes forud for at
revisionen kan påbegyndes. Vi skal i vores
arbejdspapirer referere direkte tilbage til
planlægningen efter hvert væsentligt og
risikofyldt revisionsområde. Vi skal henvise
til om revisionen af området har givet
anledning til at påvirke vores risiko eller
væsentlighedsbeløb. Vi vil ud for hver post i
planlægningen beskrive, hvilken
revisionsstrategi vi vil anvende på de enkelte
poster, og hvorfor vi vurderer posten som en
med lav risiko, samt hvilket bevis vi vil
indhente for at afdække vores vurdering.
Dette kunne være, om det er
substansrevision eller regnskabsanalystisk
revision. Derudover hvilke revisionsbeviser
der kan fremskaffes, om det er eksterne
beviser, som er et stærkt revisionsbevis eller
om det er interne beviser eller
analyser/vuderinger. Vi vil vurdere om de
revisionshandlinger, der fremgår af
handlinger under "revisionsopgaven" vil
dække vores revisionsrisiko. Som afslutning
på planlægningen foretager vi vurdering af
hvilke regnskabspsoter der er forbundet med

Igangsætt
es straks
og
impleme
nteres i
fuldt
omfang i
løbet af
2020

Ved gennemgang af 2 erklæringsopgaver testes, om
planlægningen indeholder identifikation af
væsentlige og risikofyldte poster samt
regnskabsposter, der indeholder regnskabsmæssige
skøn, og om der er foretaget planlægning af
releavnte handlinger til afdækning af væsentlige og
risikofyldte områder.
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11

C.
C.1.

Det skal sikres, at når der ved udførelse af
erklæringsopgaver er indikationer på problemer
med going concern, at der foretages tilstrækkelig
vurdering heraf, samt at der planlægges relevante
yderligere handlinger til afdækning af området. Det
skal endvidere sikres, at der udarbejdes
tilstrækkelig og egnet revisionsdokumentation
vedrørende revisors vurdering af going concern, og
at der herunder tages stilling til om der er
tilstrækkelige oplysninger herom i årsregnskabet.

Det skal sikres, at samtlige påkrævede supplerende
handlinger bliver udført, når der udføres opgaver
vedrørende erklæring om udvidet gennemgang.
Såfremt påkrævede handlinger ikke er relevante,
skal begrundelsen herfor være dokumenteret.

I forbindelse med ændring af
personalesammensætning - tidligere
medarbejder fratrådt pga alder,
herefter ansættelse af 2 nye, hvoraf
den ene fratrådte igen og blev
erstattet af endnu en medarbejder er der igen kommet den ønskede
kvalitetsstyring på alle sager. Den
sidst ansatte medarbejder, der
kommer fra et større autoristeret
revisionsfirma, har i høj grad
suppleret med positive tiltag til de
ønskede forbedringer.

Uklarhed omkring tilknytning af
advokat, da det var ejernes advokat
og ikke selskabets. Dokumentation
for AM-bidrag og A-skat har ikke
været tilstrækkelig.

Der er udarbejdet ny supplerende
planlægning, der skal anvendes for alle
erklæringsopgaver. Vurderingen af going
concern er en løbende proces, som vi
foretager igennem hele revisionen. I de
tilfælde hvor vi på planlægningsniveauet
konstaterer problemer med going concern,
bliver regnskabsposter, hvor der er høj grad
af ledelsesmæssige skøn og vurderinger
omfattet af høj revisionsrisiko. Dvs. at vi vil
lave yderligere revisionshandlinger for at
opnå revisionsbeviset. Såfremt vi bliver
enige om, at der er problemer med going
concern ønsker vi fremover at indhente
eksemplevis følgende materiale til
dokumentation af vores vurdering:
Vurdering af arbejdskapitalen, vurdering af
den kortfristede gæld i forhold til
omsætningsaktiver., Efterfølgende balance
med afstemning af væsentlige poster op til
underskriftsdatoen, efterfølgende
budget,kontakt til pengeinstitut om fortsat
opbakning, beregning af nøgletal, der
afspejler, likviditet, aktivitetsnivau,
rentabilitet og soliditet, vurdering af ejernes
økonnomi, og om der skal laves en
tilbagetilbagetrædelseserklæring. Det er så
Der indhentes altid dokumentation for
tilknytning af advokat. Ligeledes fortages
afstemning af AM-bidrag og A-skat, mv. for
de enkelte perioder og ikke kun pr.
statusdagen. For at sikre behørig
dokumentation herunder også af
begrundelser, bliver alle opgaver nu
gennemgået af både en cand.merc.aud. og en
statsautoriseret revisor inden underskrift.

Tiltagene
er
impleme
nteret.

Revisionsvirksomheden har ikke haft
erklæringsopgaver, hvor der er indikationer på
problemer med going concern. Det er derfor ikke
muligt at teste tiltaget på erklæringsopgaver.
Der er foretages i stedet for en gennemgang af
revisionsvirksomhedens beskrevne proces og de
tilpassede arbejdsprogrammer med henblik på at
kunne foretage en vurdering af, om disse i
tilstrækkelig grad sikrer, at der vil blive udformet og
udført yderligere relevante handlinger, hvor dette er
aktuelt, samt at der som led i revisors afdækning af
området vil blive taget dokumenteret og begrundet
stilling til, om der er tilstsrækkelige oplysninger
herom i årsregnskabet.
Gennemgangen vil blive foretaget ved observation
og forespørgsel, delvist med udgangspunkt i det
undervisningsmateriale, der blev udarbejdet til brug
for gennemgang af procedurerne med
revisionsvirksomhedens medarbejdere.

Er
allerede
impleme
nteret.

Gennemgang af 2 erklæringsopgaver, hvor der er
afgivet erklæring om udvidet gennemgang. Kun
området vedrørende udførelse af påkrævede
supplerende handlinger udfyldes.

Ja

Erklæringsopgaver
Udtagelse af stikprøve samt eventuel udvidelse af stikprøve
Redegørelse for udtagelse af stikprøver, herunder redegørelse for alternative handlinger, hvis et eller flere forbedringspunkter ikke har været mulige at teste.

Der er indledningsvist udvalgt 4 erklæringsopgaver til at teste revisionsvirksomhedens tiltag. Det har været muligt at teste flere tiltag på de udvalgt erklæringsopgaver, jf. fordeling i skema i afsnit C.2.
Stikprøven blev udvidet med en erklæringsopgave, idet der var væsentlige observationer i den ene af de to udvalgte erklæringsopgaver til test af tiltag nr. 8.

Begrundelse for, at stikprøven ikke er udvidet, hvis der har været fejl i en eller flere af de gennemgåede tests:

[På baggrund af indeholdet af drøftelser med revisionsvirksomheden om væsentlige observationer]

C.2.

Erklæringsopgaver, der er udvalgt til at teste, om revisionsvirksomheden har iværksat de tiltag, der fremgår af revisionsvirksomhedens handlingsplan
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Samme erklæringsopgave kan udgøre grundlag for test af flere tiltag. Ved en eventuel udvidelse anføres dette i parentes.

Nr.

Anvendt til test
af tiltag nr.,jf.
afsnit B

Navn på kunde

CVR-nr.

1

1, 2, 3, 4

Selskab A

22 22 xx xx

2

1, 2, 3, 4

Selskab B

33 33 xxxx

SR
RR

Balancedag/
regnskabsår

30-06-2020

Underskrivende revisor (er)

Revision
Review,
UG

Erklæringsemnet
(t.kr.)
Reg.-klasse

C

RR

Revisor 1/revisor 2

SR

Revisor 3

Revision

C

3

1, 2, 3, 4

Selskab C

44 44 xxxx

RR

Revisor 4

Review

B

4

5, 6

Selskab D

55 55 xx xx

RR

Revisor 5

UG

B

5

5, 6

Selskab E

66 66 xx xx

RR

Revisor 5

Revision

B

…

31-12-2020

Omsætning

Resultat efter skat

Egenkapital

Balancesum

10.000

-100.000

50.000

3.500.000

16.000

6.000.000

3.500.000

5.000.000

4 (udvidelse)

D.

Resultat af kvalitetskontrollantens gennemgang

D.1.

Resultat af kvalitetskontrollantens gennemgang af forbedringspunkter vedrørende revisionsvirksomhedens interne organisation, herunder kvalitetsstyringssystem, samt kvalitetskontrollantens vurdering
af, hvorvidt revisionsvirksomhedens tiltag er implementeret
Forbedringspunkt
nr.:

Resultat af udførte handlinger

(flere forbedringspunkter kan slås sammen, hvis det vurderes hensigtsmæssigt)

D.2

1

Kvalitetsstyringssystemet er den 1. januar 2019 blevet opdateret, så det indeholder politikker og procedurer for oprettelse af stamkort for hver revisionskunde. Ved test af 2 erklæringsopgaver, er det konstateret, at der
oprettes stamkort for hver revisionskunde. Tiltaget vurderes på den baggrund at være implementeret.

2

Standarddokumenter og paradigmer er blevet ajourført og opfylder efter min vurdering gældende krav i relevant lovgivning. Ved test af 2 erklæringsopgaver er det konstateret, at de ajourførte standarddokumenter og
paradigmer er anvendt. Tiltaget vurderes på den baggrund at være implementeret.

3

Kvalitetsstyringssystemet har været anvendt ved løsningen af alle de erklæringsopgaver, som er udtaget med henblik på at teste de øvrige tiltag, herunder ved løsning af den udvalgte koncernrevisionsopgave. Tiltaget
vurderes på den baggrund at være implementeret.

4

Der er som planlagt afholdt træning i anvendelse af kvalitetsstyringssystemet. Der er foretaget en gennemgang af materialet til undervisningen uden bemærkninger. Det er påset, at der er foretaget intern kontrol af 3
erklæringsopgaver for den pågældende revisor uden væsentlige bemærkninger. Der er foretaget en fuld gennemgang af 2 erklæringsopgaver, hvor den pågældende revisor har afgivet erklæring. Gennemgang gav alene
anledning til nogle anbefalinger. Der henvises til de udfyldte bilag 3. Det er vurderet, at kvalitetsstyringssystemet er anvendt i tilstrækkeligt omfang af den pågældende revisor. Tiltaget vurderes på den baggrund at
være tilstrækkeligt implementeret.

Resultat af kvalitetskontrollantens gennemgang af forbedringspunkter vedrørende revisionsvirksomhedens overvågning og evaluering, samt kvalitetskontrollantens vurdering af, hvorvidt
revisionsvirksomhedens tiltag er implementeret
Forbedringspunkt
nr.:

Resultat af udførte handlinger

(flere forbedringspunkter kan slås sammen, hvis det vurderes hensigtsmæssigt)

5

Revisionsvirksomhedens politikker og procedurer for overvågning er blevet opdateret i forhold til årlige gennemgang af kvalitetsstyringssystemet herunder dokumentation af denne gennemgang. På baggrund af
gennemgang af de seneste 2 rapporter vedrørende overvågning er vurderes overvågningen at være gennemført og dokumenteret tilfredsstillende. Endvidere er der blevet fastsat et interval for gennemgang af
erklæringsopgaver, således at der hvert år skal gennemgås en erklæringsopgave pr. underskriftsberettiget revisor. Tiltaget omkring revisionsvirksomhedens poltikker og procedurer for overvågning vurderes på den
baggrund at være implementeret.
6 af 8

Bilag 1, Opfølgende kvalitetskontrol
6

D.3

Ved gennemgang af 1 erklæringsopgave, hvor konklusionen er modificeret som følge af usikkerhed vedrørende going concern og som ligeledes har været genstand for en intern kontrol, hvor der ikke var væsentlige
bemærkninger til opgaven, er der konstateret en væsentlig observation, idet der ikke er dokumentation for kommunikation med ledelsen om betydelige resultater fra revisionen.

Resultat af kvalitetskontrollantens gennemgang af tiltag vedrørende erklæringsopgaver, herunder anvendelsen af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, samt kvalitetskontrollantens vurdering
af, hvorvidt revisionsvirksomhedens tiltag er implementeret
Forbedringspunkt
nr.:

Resultat af udførte handlinger

(flere forbedringspunkter kan slås sammen, hvis det vurderes hensigtsmæssigt)

E.

7

Der er foretaget gennemgang af 2 erklæringsopgaver, hvor der for de 2 mest væsentlige og risikofyldte områder i de pågældende erklæringsopgaver er foretaget en gennemgang af, om der foreligger tilstrækkelig
dokumentation for udførte handlinger. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger. Tiltaget vurderes på den baggrund at være implementeret.

8

Der er indledningsvist foretaget gennemgang af 2 erklæringsopgaver, hvor der foretaget revision af ejendomme indregnet til dagsværdi. For den ene erklæringsopgave er det observeret, at der ikke er tilstrækkelig
dokumentation for udførte handlinger. Gennemgangen af den anden erklæringsopgave gav ikke anledning til bemærkninger. Stikprøven blev herefter udvidet med en erklæringsopgave, hvor der er foretaget revision
af ejendomme til dagsværdi. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger. Tiltaget vurderes på den baggrund ikke at være implementeret i tilstrækkeligt omfang.

9

Der er foretaget gennemgang af 2 erklæringsopgaver, hvor det er observeret, at planlægningen indeholder identifikation af væsentlige og risikofyldte poster samt regnskabsposter, der indeholder regnskabsmæssige
skøn, og om der er foretaget planlægning af releavnte handlinger til afdækning af væsentlige og risikofyldte områder. Tiltaget vurderes på den baggrund ikke at være implementeret.

10

Gennemgang af opdaterede planlægningsdokumenter og processen for den løbende vurdering af going concern herunder yderligere revisionshandlinger ved problemer med going concern og betydning for
revisionspåtegningen og forespørgsler i forhold til forståelsen af processen gav ikke anledning til observationer.Tiltaget vurderes på den baggrund at være implementeret.

11

Der er foretaget gennemgang af 2 erklæringsopgaver, hvor der er afgivet erklæring om udvidet gennemgang. Det er observeret, at der ikke er dokumentation for, at der er udført de påkrævede supplerende handlinger.
Tiltaget vurderes derfor ikke at være implementeret.

Beskrivelse af forbedringspunkter, som revisionsvirksomheden, efter kvalitetskontrollantens vurdering, skal rette op på:

[Beskrivelse af eventuelle forbedringspunkter, som kvalitetskontrollanten har identificeret i forbindelse med gennemgangen af af iværksatte tiltag vedrørende kvalitetsstyringssystemet og erklæringsopgaver.
Hvis der er identificeret nye forbedringspunkter ud over forbedringspunkter ved den seneste kvalitetskontrol foretages tydelig angivelse heraf. Hvis samme forbedringspunkt fortsat er relevant efter
kontrollantens vurdering beskrives årsagen hertil kortfattet.]
E.1

Tiltag vedrørende forbedringspunkter, der ikke er implementeret
1 - Supplerende handlinger ved UG
Det er ved gennemgang af 2 stikprøver observeret, at der ikke var dokumentation for, at der var udført de påkrævede supplerende handlinger. Tiltaget vurderes
derfor ikke implementeret.

E.2

Tiltag vedrørende forbedringspunkter, der ikke er implementeret i tilstrækkeligt omfang

E.3

2 - Overvågning

Det er ikke sikret, at der udføres tilstrækkelig intern overvågning af erklæringsopgaver, idet der er konstateret væsentlige observationer, som ikke er bemærket af
den interne kontrollant. Tiltaget vurderes derfor ikke at være implementeret i tilstrækkeligt omfang.

3 - Dokumentation for udførte handlinger

Ved gennemgangen af 1 ud af 3 erklæringsopgaver er det observeret, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for revisionshandlinger vedrørende
værdiansættelse af ejendomme. Tiltaget vurderes således ikke at være implementeret i tilstrækkeligt omfang.

Observationer, der har ført til nye forbedringspunkter
4 - Kommunikation med den øverste ledelse

Sikring af, at der foretages tilstrækkelig kommunikation med den øverste ledelse om betydelige resultater fra revisionen.
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F.

Beskrivelse af anbefalinger, som revisionsvirksomheden, efter kvalitetskontrollantens vurdering, bør/kan rette op på:

[Beskrivelse af eventuelle anbefalinger, som kvalitetskontrollanten har identificeret i forbindelse med gennemgangen af kvalitetsstyringssystemet og erklæringsopgaver. Der kan eventuelt foretages en kort
opsummering med en generel henvisning til underskrevne bilag. Hvis samme anbefaling er observeret flere gange beskrives den kun en gang]
1 - Referencer

Det er anbefalet, at der gør øget brug af referencer, især hvor dokumentationen er omfangsrig.

2 - Fravalg af revisionshandlinger

Det er anbefalet, at der ved udfyldelse af revisionsinstrukser foretages tydelige markeringer ud for handlinger, som er anset for irrelevante, samt at der anføres kort
begrundelse ud for de fravalgte handlinger.

Ovenstående vurderinger er afgivet af kvalitetskontrollanten.

[Dato]

#REFERENCE!

Bekræftelse fra ledelsen i revisionsvirksomhed

Vi har
drøfte

[Dato]
#REFERENCE!

[Navn på ledelse]
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