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ERHVERVSSTYRELSENS TILSYN MED REVISORER OG REVISIONSVIRKSOMHEDER
FORMÅL
Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder herunder
kvalitetskontrol, undersøgelser og efteruddannelse. Tilsynet har primært til formål at medvirke til, at
brugerne kan have tillid til de erklæringer med sikkerhed1, som revisor afgiver.
Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, når revisor afgiver erklæringer med sikkerhed. Revisor skal
udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed,
som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise
professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og
fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne.2 Erklæringer med sikkerhed skal afgives igennem en godkendt
revisionsvirksomhed.3
Revisor er en vigtig aktør i et effektivt erhvervsliv. Det er afgørende, at offentligheden har tillid til den
finansielle information, som den modtager og på baggrund af hvilken, den træffer beslutninger. Som
offentlighedens tillidsrepræsentant er revisor med til at sikre og opretholde tilliden til de finansielle
informationer, som samfundsøkonomien bygger på. Det er essentielt, at kreditgivere, investorer, offentlige
myndigheder og andre interessenter kan have tiltro til, at revisor varetager opgaven som offentlighedens
tillidsrepræsentant, hvorved brugerne kan have tillid til de erklæringer, som revisor afgiver.
KVALITETSKONTROL
Alle godkendte revisionsvirksomheder og de heri beskæftigede godkendte revisorer har pligt til at
underlægge sig kvalitetskontrol 4 . Erhvervsstyrelsen tilrettelægger kvalitetskontrollen på grundlag af en
risikoanalyse. PIE5 revisionsvirksomheder6 og ikke-PIE revisionsvirksomheder, der reviderer mellemstore7 og
store virksomheder8, skal dog kvalitetskontrollers inden for en angiven tidsperiode uanset risiko.
PIE revisionsvirksomheder, der reviderer C25, large og mid cap virksomheder, underlægges kvalitetskontrol
hvert år. PIE revisionsvirksomheder, der reviderer store PIE virksomheder underlægges kvalitetskontrol
mindst hvert tredje år. PIE revisionsvirksomheder, der reviderer små og mellemstore PIE virksomheder, samt
ikke-PIE revisionsvirksomheder, der reviderer mellemstore og store virksomheder underlægges
kvalitetskontrol mindst hvert sjette år.
Kvalitetskontrollen omfatter en vurdering af revisionsvirksomhedens interne organisation, herunder
kvalitetsstyringssystem. Derudover foretages en stikprøvevis gennemgang af udvalgte erklæringsopgaver for
at vurdere, om revisor har anvendt revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem ved opgaveløsningen,
1

Jf. revisorlovens § 1, stk. 2.
Jf. § 16, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), LBK nr. 1167 af 09/09/2016 med senere
ændringer.
3 Jf. revisorlovens § 16, stk. 3.
4 Jf. revisorlovens § 29.
5 Public Interest Entity (virksomheder af interesse for offentligheden).
6
Revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, jf. revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 3.
7 Jf. revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 5.
8 Jf. revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 6.
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herunder om der er den fornødne dokumentation, og om der er foretaget uafhængigheds-, væsentlighedsog risikovurderinger. Samtidig kontrolleres det, om revisors erklæring er i overensstemmelse med dennes
arbejdspapirer, lovgivningens krav, gældende revisionsstandarder mv.
En kvalitetskontrol afsluttes med, at Erhvervsstyrelsen udarbejder en rapport til den kontrollerede
revisionsvirksomhed. Erhvervsstyrelsens rapport indeholder Erhvervsstyrelsens væsentligste konklusioner på
de gennemgåede områder, og såfremt der har været væsentlige observationer i forbindelse med
kvalitetskontrollen indeholder rapporten henstillinger om at følge op på identificerede forbedringspunkter.
Derudover indeholder rapporten Erhvervsstyrelsens stillingtagen til, om kvalitetskontrollen kan anses for
afsluttet uden yderligere opfølgning, eller om der skal foretages en opfølgende kvalitetskontrol.
I de tilfælde, hvor der skal foretages en opfølgende kvalitetskontrol, henstilles revisionsvirksomheden at
udarbejde en handlingsplan med henblik på iværksættelse af tiltag, der skal følge op på de identificerede
forbedringspunkter. Den opfølgende kvalitetskontrol vil tage udgangspunkt i at kontrollere, om
revisionsvirksomheden har iværksat de tiltag, der er beskrevet i handlingsplanen, og dermed om
revisionsvirksomheden har fulgt op på de forbedringspunkter, der blev identificeret ved den foregående
kvalitetskontrol.
UNDERSØGELSER
Erhvervsstyrelsen kan iværksætte og gennemføre en undersøgelse af revisor, en revisionsvirksomhed, en
virksomhed af interesse for offentligheden eller et medlem af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg
i en virksomhed af interesse for offentligheden, hvis det vurderes, at der kan være risiko for, at en revisor
eller en revisionsvirksomhed mv. vil overtræde eller har overtrådt revisorlovgivningens bestemmelser9.
En undersøgelse kan iværksættes på baggrund af eksempelvis medieomtale af konkrete revisionssager,
oplysninger fra Erhvervsstyrelsens whistleblower-ordning, oplysninger fra øvrige tilsynsområder i
Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder mv. Erhvervsstyrelsen kan ligeledes iværksætte en undersøgelse,
hvis den bliver anmodet herom af en kompetent tilsynsmyndighed fra et andet land. Erhvervsstyrelsen har
fra 2016 ligeledes kunne iværksætte en undersøgelse, hvis der i forbindelse med en kvalitetskontrol er
konstateret risiko for, at en revisor eller en revisionsvirksomhed har overtrådt revisorlovgivningens
bestemmelser.
Erhvervsstyrelsen kan afslutte en undersøgelse10 som følger:
1)
2)
3)
4)
5)

9

afslutning uden yderligere bemærkninger,
give en påtale,
påbyde, at overtrædelse skal bringes til ophør,
indbringe revisor, revisionsvirksomheden eller begge for Revisornævnet, eller
indbringe et medlem af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en virksomhed af
interesse for offentligheden, en virksomhed af interesse for offentligheden eller begge for
Revisornævnet.

Jf. revisorlovens § 37.
Jf. revisorlovens § 40, stk. 1.

10

(fodnote fortsat)
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Erhvervsstyrelsen kan beslutte at offentliggøre, at en undersøgelse iværksættes eller er blevet iværksat.
Erhvervsstyrelsen kan endvidere offentliggøre resultatet af en undersøgelse. Afgørelser om påbud skal altid
offentliggøres.11 Offentliggørelsen sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
EFTERUDDANNELSE
Alle godkendte revisorer har pligt til at deltage i et passende efteruddannelsesprogram, der sikrer, at den
pågældende til stadighed vedligeholder sin teoretiske viden, sine faglige kvalifikationer og sin viden om
kravene til offentlighedens tillidsrepræsentant på et tilstrækkelig højt niveau. Erhvervsstyrelsens tilsyn med
revisorer og revisionsvirksomheder er ligeledes ansvarlig for tilsynet med revisors efteruddannelse.12
Ved manglende overholdelse af efteruddannelseskravet kan Erhvervsstyrelsen, i de tilfælde hvor revisor
alene mangler at gennemføre en mindre del af efteruddannelsen, fastsætte en frist, inden for hvilken revisor
skal opfylde kravet til efteruddannelsen. 13 Erhvervsstyrelsen kan endvidere fratage revisors godkendelse,
hvis denne ikke overholder revisorlovgivningens krav til efteruddannelse.14

11

Jf. revisorlovens § 40, stk. 2.
Jf. revisorlovens § 32, stk. 2, nr. 1.
13 Jf. revisorlovens § 8, stk. 3.
14 Jf. revisorlovens § 8, stk. 2, nr. 2.
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0. SAMMENFATNING
KVALITETSKONTROL 2016
Kvalitetskontrollen i 2016 har resulteret i, at 51 ud af i alt 74 kvalitetskontroller er afsluttet uden yderligere
opfølgning, svarende til 69 %, mens 23 af 74 kvalitetskontroller, svarende til 31 %, skal have en opfølgende
kvalitetskontrol.
Antal gennemførte kvalitetskontroller
PIE revisionsvirksomheder
Ikke-PIE revisionsvirksomheder
Total

2016
2
72
74

En del af en kvalitetskontrol er gennemgang af et antal erklæringsopgaver. I forbindelse med
kvalitetskontrollen i 2016 er der gennemgået i alt 435 erklæringsopgaver i de 74 revisionsvirksomheder.
Antal gennemgået erklæringsopgaver
forbindelse med kvalitetskontrollen i 2016
PIE revisionsvirksomheder
Ikke-PIE revisionsvirksomheder
Total
I alt gennemgået erklæringsopgaver i 2016

i

PIE
Ikke-PIE
erklæringer erklæringer
37
38
0
360
37
398
435

§ 37, STK. 3, UNDERSØGELSER PÅ BAGGRUND AF KVALITETSKONTROL 2016
Erhvervsstyrelsen har iværksat 47 undersøgelser på baggrund af kvalitetskontrollen i 2016. 1 er endnu ikke
sendt i høring hos revisor, og indgår derfor ikke nedenfor. 4 undersøgelser er afsluttet uden yderligere
bemærkninger, mens 21 er afsluttet med en påtale og 21 er afsluttet med en indbringelse for Revisornævnet.
Afsluttede § 37, stk. 3, undersøgelser
Afsluttet uden yderligere bemærkninger
Påtale
Påbud
Indbringelse for Revisornævnet
I alt

4
21
0
21
46

§ 37, STK. 1, UNDERSØGELSER SOM ER AFSLUTTET I 2017
Erhvervsstyrelsen har i 2017 afsluttet 11 § 37, stk. 1, undersøgelser. 3 undersøgelser er afsluttet uden
yderligere bemærkninger, mens 1 er afsluttet med en påtale og 7 er afsluttet med en indbringelse for
Revisornævnet.
Afsluttede § 37, stk. 1, undersøgelser
Afsluttet uden yderligere bemærkninger
Påtale
Påbud
Indbringelse for Revisornævnet
I alt

2017
3
1
0
7
11
9

1. INDLEDNING
Erhvervsstyrelsen fører et offentligt register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. 15 Pr. 1.
januar 2018 var der registreret ca. 1.500 16 godkendte revisionsvirksomheder og ca. 3.400 godkendte
revisorer i Danmark. 87 % af de godkendte revisorer var pr. 1. januar 2018 tilknyttet minimum én godkendt
revisionsvirksomhed, heraf var 37 % tilknyttet en PIE revisionsvirksomhed og 63 % tilknyttet en ikke-PIE
revisionsvirksomhed.
I 2017 er der indberettet ca. 133.00017 årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, hvor der er afgivet en erklæring
med sikkerhed af en godkendt revisor. I Danmark er der forholdsvis få PIE revisionsvirksomheder, herefter
benævnt PIE, ligesom der er få ikke-PIE revisionsvirksomheder, der reviderer mellemstore og store
virksomheder (virksomheder, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse
C) herefter benævnt ikke-PIE klasse C, mens der er langt flere revisionsvirksomheder, der udelukkende
afgiver erklæringer med sikkerhed for mindre virksomheder, herefter benævnt ikke-PIE øvrige.
FIGUR 1: FORDELINGEN AF REVISIONSVIRKSOMHEDER EFTER HVILKE VIRKSOMHEDER, DER AFGIVES
ERKLÆRINGER MED SIKKERHED OVERFOR

Som det fremgår af figur 1, er der 1 % (8 revisionsvirksomheder) af de danske revisionsvirksomheder, der
reviderer PIE virksomheder (PIE). 11 % (ca. 160 revisionsvirksomheder) reviderer en eller flere virksomheder,
der er omfattet af regnskabsklasse C i årsregnskabsloven 18 (ikke-PIE klasse C). 88 % (ca. 1.330
revisionsvirksomheder) afgiver alene erklæringer med sikkerhed på årsregnskaber for mindre virksomheder
(Ikke-PIE øvrige).

15

https://datacvr.virk.dk/data/
Populationen ændrer sig hele tiden med stiftelse af nye revisionsvirksomheder, ophør, fusioner mv. Der er derfor ikke tale om et nøjagtigt billede
af branchesammensætningen.
17 Oplysninger er baseret på antal indberettede årsregnskaber i XBRL i perioden 1. januar – 31. december 2017.
18 Jf. Årsregnskabslovens § 7, stk. 1, nr. 3.
16
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FIGUR 2: OMFANGET/ANTALLET AF ERKLÆRINGER MED SIKKERHED PÅ
ÅRSREGNSKABER FOR VIRKSOMHEDER, DER AFLÆGGER ÅRSRAPPORT EFTER HHV.
REGNSKABSKLASSE A, B, C OG D SAMT PIE VIRKSOMHEDER, SOM AFGIVES
GENNEM HVER AF DE OVENNÆVNTE TYPER AF REVISIONS-VIRKSOMHEDER

Det fremgår af figur 2, at 48 % af alle årsregnskaber, hvor der er afgivet en erklæring med sikkerhed, er afgivet
gennem en PIE revisionsvirksomhed. Ud over at revidere PIE virksomheder, reviderer PIE
revisionsvirksomhederne ca. 81 % af de virksomheder, der aflægger årsregnskab efter reglerne i
årsregnskabslovens regnskabsklasse C. Desuden afgiver PIE revisionsvirksomhederne erklæringer med
sikkerhed på ca. 46 % af årsregnskaber for mindre virksomheder, der aflægger årsregnskab efter reglerne i
årsregnskabslovens regnskabsklasse A og B.
37 % af alle afgivne erklæringer med sikkerhed på årsregnskaber bliver afgivet gennem Ikke-PIE klasse Crevisionsvirksomhederne. Ikke-PIE klasse C revisionsvirksomhederne reviderer ca. 19 % af de virksomheder,
der aflægger årsregnskab efter reglerne i årsregnskabslovens regnskabsklasse C. Desuden bliver ca. 39 % af
erklæringer med sikkerhed på årsregnskaber for mindre virksomheder, der aflægger årsregnskab efter
reglerne i årsregnskabslovens regnskabsklasse A og B afgivet gennem ikke-PIE klasse Crevisionsvirksomhederne.

11

15 % af årsregnskaber for mindre virksomheder, der aflægger årsregnskab efter reglerne i
årsregnskabslovens regnskabsklasse A og B, hvor der bliver afgivet erklæring med sikkerhed, afgives af ikkePIE øvrige revisionsvirksomheder.
Denne redegørelse indeholder de samlede resultater af Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer og
revisionsvirksomheder. Redegørelsen indeholder således resultaterne af den seneste afsluttede
kvalitetskontrol i 2016 samt resultaterne af afsluttede undersøgelser i 2017 og kontrol af efteruddannelse
for perioden 2012-2014.
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2. KVALITETSKONTROL
2.1 INDLEDNING
Denne redegørelse omfatter kvalitetskontrollen i 2016. Kvalitetskontrollen er gennemført i henhold til
reglerne i revisorforordningens 19 art. 26, revisorlovens §§ 29, 34-35 b samt bekendtgørelse om
kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 20 . Erhvervsstyrelsen har desuden udarbejdet retningslinjer,
herunder arbejdsprogrammer, der er anvendt ved gennemførelsen af kvalitetskontrollen.21
Denne redegørelse indeholder for første gang resultater af kvalitetskontroller, der er gennemført efter de
ændrede regler i revisorloven, som trådte i kraft med virkning fra 17. juni 2016. Redegørelsens resultater
vedrørende kvalitetskontrollen indeholder derfor ikke sammenligningstal. Der er enkelte steder refereret til
tidligere år, men da regelsættet er ændret, kan der ikke foretages direkte sammenligninger.

2.2 OMFATTEDE REVISIONSVIRKSOMHEDER
De revisionsvirksomheder, der har været omfattet af kvalitetskontrollen i 2016, er udtaget til kvalitetskontrol
før ændringen af revisorloven trådte i kraft. Udtagelsen af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol i 2016
er således sket efter de dagældende regler, mens kontrolbesøg, sagsbehandling og afslutning af de
gennemførte kvalitetskontroller er sket efter de gældende regler.
I nedenstående tabel fremgår antallet og fordelingen af revisionsvirksomheder, der er udtaget til
kvalitetskontrol i 2016.
TABEL 1: ANTALLET AF GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROLLER I 2016

ORDINÆR KONTROL

Udtaget til kvalitetskontrol
Udgået af kontrollen 22
Antal gennemførte kontroller

PIE
2
0
2

IKKE-PIE
KLASSE C
19
-2
17

IKKE-PIE
ØVRIGE
82
-35
47

FORNYET
KONTROL
IKKE-PIE
ØVRIGE
15
-7
8

I ALT
118
-44
74

Som det fremgår af tabel 1, er der udtaget 2 PIE revisionsvirksomheder, 101 ikke-PIE revisionsvirksomheder
til ordinær kvalitetskontrol og 15 revisionsvirksomheder som følge af en fornyet kvalitetskontrol. 44
revisionsvirksomheder er efterfølgende udgået af kontrollen, heraf 7 revisionsvirksomheder, der var udtaget
som følge af fornyet kvalitetskontrol. Der er således gennemført 8 fornyede kvalitetskontroller i 2016. På
tidspunktet for offentliggørelsen af denne redegørelse er 4 rapporter vedrørende de gennemførte
kvalitetskontroller fortsat i høring hos de kontrollerede revisionsvirksomheder. I redegørelsens opgørelse af

19

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse
for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF.
20 Bek. nr. 968 af 28. juni 2016.
21
Retningslinjerne findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erhvervsstyrelsen.dk/kvalitetskontrol.
22 22 er frivilligt ophørt i registeret, 2 er frataget godkendelse som revisionsvirksomhed af Erhvervsstyrelsen, og 20 er udgået af andre årsager, hvilket
bl.a. skyldes, at disse ikke længere afgiver erklæring med sikkerhed.
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resultat af kvalitetskontrollen indgår de uafsluttede kvalitetskontroller med den konklusion, som fremgår af
de fremsendte udkast til rapporter.

Kvalitetskontrollen af PIE revisionsvirksomheder udføres af kvalitetskontrollanter, der er ansat af Erhvervsstyrelsen.
Kvalitetskontrollen af ikke-PIE revisionsvirksomheder udføres af et korps bestående af 49 praktiserende godkendte
revisorer, der er godkendt som kvalitetskontrollanter af Erhvervsstyrelsen.
Gennemgangen af erklæringsopgaver gennemføres efter de samme retningslinjer, uanset om det er eksterne
kvalitetskontrollanter eller kvalitetskontrollanter ansat i Erhvervsstyrelsen, der foretager kvalitetskontrollen. Til
kvalitetskontrollen af PIE erklæringsopgaver er der dog visse tillæg som følge af de yderligere krav, der er til
udførelsen af revisionen af PIE virksomheder.

2.3 OMFATTEDE ERKLÆRINGSOPGAVER
I tabel 2 fremgår det, hvor mange erklæringsopgaver der har været omfattet af kvalitetskontrollen med
henblik på at teste, at revisionsvirksomhederne har etableret, implementeret og anvendt fornødne politikker
og procedurer for kvalitetssikring af erklæringsopgaver.
TABEL 2: ANTALLET AF GENNEMGÅEDE ERKLÆRINGSOPGAVER OG REVISORER OMFATTET AF
KVALITETSKONTROLLER I 2016

ORDINÆR KONTROL

PIE
Antal gennemgåede
erklæringsopgaver vedrørende
revision af ikke-PIE virksomheder (årsregnskaber, der er
aflagt efter regnskabsklasse A, B
og C)
Antal gennemgåede
erklæringsopgaver vedrørende
revision af PIE virksomheder
(årsregnskaber for børsnoterede
virksomheder, pengeinstitutter,
realkreditinstitutter og
forsikringsselskaber)
I alt
Udført af antal revisorer

IKKE-PIE
KLASSE C

IKKE-PIE
ØVRIGE

FORNYET
KONTROL
IKKE-PIE
ØVRIGE

I ALT

38

136

189

35

398

37
75
82

136
74

189
74

35
12

37
435
242
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Ved gennemgangen af erklæringsopgaver har der været fokus på følgende områder:
• Revision af omsætning, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis.
• Værdiansættelse af aktiver, der er påvirket af væsentlige regnskabsmæssige skøn, herunder
revisors reaktion på vurderede risici og usikkerheder.
• Going concern, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis.
• Koncernrevision, herunder anvendelse af komponentrevisors arbejde.
• Sagsbelastning og involvering af underskrivende revisor i sagsløsningen.
Ved gennemgang af erklæringsopgaver for PIE-virksomheder har der endvidere været fokus på følgende
områder:
• Kvalitetssikringsgennemgang.
• Uafhængighed, herunder med fokus på selvrevision, om andre ydelser i tilknytning til revisionen er
intimiderende for uafhængigheden og om dette et foretaget på et professionelt og fagligt grundlag.

2.4 RESULTAT AF KVALITETSKONTROLLEN

69 % af de gennemførte kontroller er afsluttet uden yderligere opfølgning
31 % af de gennemførte kontroller er afsluttet med opfølgende kvalitetskontrol

Som det fremgår af figur 3 har kvalitetskontrollen i 2016 resulteret i, at 51 ud af de 74 kvalitetskontroller er
afsluttet uden yderligere opfølgning, hvilket svarer til 69 % af de gennemførte kvalitetskontroller. Af de 51
kvalitetskontroller er 20 afsluttet uden væsentlige observationer, dog indeholder enkelte af disse rapporter
anbefalinger. Heri indgår 2 kvalitetskontroller, der har været gennemført som fornyede kvalitetskontroller
på baggrund af en tidligere gennemført kvalitetskontrol. De øvrige 31 kvalitetskontroller, heraf 1 PIE
revisionsvirksomhed, er afsluttet med en rapport til revisionsvirksomheden, der indeholder identificerede
forbedringspunkter, som styrelsen har henstillet revisionsvirksomheden at følge op på. Samtlige af disse 31
kontroller er gennemført som ordinære kontroller.
Der er i alt 23 af de 74 kvalitetskontroller, svarende til 31 % af de gennemførte kvalitetskontroller, hvor
Erhvervsstyrelsen har vurderet, at revisionsvirksomheden skal have en opfølgende kvalitetskontrol. Disse
revisionsvirksomheder har modtaget en rapport, der indeholder identificerede forbedringspunkter, som
styrelsen har henstillet revisionsvirksomheden at følge op på, ligesom revisionsvirksomheden har fået en
henstilling om at udarbejde en handlingsplan, der skal indeholde revisionsvirksomhedernes tiltag til at følge
op på de identificerede forbedringspunkter.
6 af de kvalitetskontroller, der har resulteret i en opfølgende kvalitetskontrol, vedrører
revisionsvirksomheder, der i 2016 var udtaget til kvalitetskontrol som følge af en tidligere afgørelse om
fornyet kvalitetskontrol. Når der er tale om gentagne opfølgende kvalitetskontroller, indgår det ved
vurderingen af afslutningen af kvalitetskontrollen, hvorvidt dette bør føre til iværksættelse af en
undersøgelsessag vedrørende revisionsvirksomheden. Omfanget af de forbedringspunkter, der er
identificeret ved de 6 fornyede kvalitetskontroller i 2016, har imidlertid ikke givet anledning til at iværksætte
undersøgelsessager vedrørende de pågældende revisionsvirksomheder. Erhvervsstyrelsen ser dog med stor
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alvor på, at en revisionsvirksomhed igen skal have en opfølgende kontrol, hvorfor forholdet vil blive inddraget
ved vurderingen, når den opfølgende kvalitetskontrol er gennemført.

FIGUR 3: RESULTAT AF GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROLLER I 2016

Det fremgår af figur 4, at 1 PIE revisionsvirksomheder, er afsluttet uden yderligere opfølgning, mens 1 PIE
revisionsvirksomhed, er afsluttet med en opfølgende kvalitetskontrol. 12 klasse C revisionsvirksomheder er
afsluttet uden yderligere opfølgning, og 5 klasse C revisionsvirksomheder er afsluttet med en opfølgende
kvalitetskontrol. 38 øvrige revisionsvirksomheder er afsluttet uden yderligere opfølgning, mens 17 øvrige
revisionsvirksomheder er afsluttet med en opfølgende kvalitetskontrol.

FIGUR 4: RESULTAT AF GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROLLER I 2016 FORDELT PÅ TYPER AF
REVISIONSVIRKSOMHEDER
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Som led i Erhvervsstyrelsens strategi om en øget vejledningsindsats tilbydes de revisionsvirksomheder, der skal
gennemgå en opfølgende kvalitetskontrol, og som dermed har modtaget en rapport med henstilling om, at der skal
udarbejdes en handlingsplan, et møde i forbindelse med fremsendelse af Erhvervsstyrelsens udkast til rapport.
Formålet med at tilbyde et møde til de revisionsvirksomheder, der skal gennemgå en opfølgende kvalitetskontrol, er
at skabe en dialog med revisionsvirksomheden om de forhold, som fremgår af Erhvervsstyrelsens rapport, herunder
de forbedringspunkter, der er identificeret hos revisionsvirksomheden. Endvidere er der på mødet mulighed for at
drøfte det forventede indhold af handlingsplanen.

2.5 IDENTIFICEREDE FORBEDRINGSPUNKTER
Dette afsnit indeholder en uddybning af forbedringspunkter, der har været identificeret ved de gennemførte
kvalitetskontroller i 2016.
Når der er observationer i forbindelse med gennemførelse af en kvalitetskontrol, kan observationerne dels
vedrøre revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, og dels vedrøre gennemgangen af de
erklæringsopgaver, der har været omfattet af kontrollen.
Hvis der er tale om observationer, der har været gennemgående for de erklæringsopgaver, der har været
omfattet af kontrollen, vil dette som udgangspunkt medføre et forbedringspunkt om, at
revisionsvirksomheden skal sikre, at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem anvendes tilstrækkeligt
ved den fremtidige erklæringsafgivelse, for så vidt angår de områder, som observationerne har omhandlet.
Hvis der har været observationer vedrørende de gennemgåede erklæringsopgaver, der kan henføres til
mangler ved kvalitetsstyringssystemet, vil dette medføre et forbedringspunkt om, at revisionsvirksomheden
skal sikre, at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem bliver tilrettet. På den måde kan der være
sammenhæng mellem observationer vedrørende erklæringsopgaver og observationer vedrørende
kvalitetsstyringssystemet. Eksempler på, hvilke observationer dette kan dreje sig om, fremgår af appendix 1.
Som tidligere anført er der på baggrund af observationer ved de gennemførte kvalitetskontroller identificeret
forbedringspunkter ved 23 kvalitetskontroller, som skal have en opfølgende kvalitetskontrol og ved 31
kvalitetskontroller, hvor revisionsvirksomheden alene har fået en henstilling om at følge op på de
identificerede forbedringspunkter.

17

2.5.1 FORBEDRINGSPUNKTER
VEDRØRENDE
REVISIONSVIRKSOMHEDERNES
ORGANISATION HERUNDER KVALITETSSTYRINGSSYSTEM

INTERNE

Nedenfor er vist en tabel over, hvilke hovedtyper samt antal af forbedringspunkter vedrørende
revisionsvirksomhedernes interne organisation herunder kvalitetsstyringssystem der er identificeret ved
kvalitetskontroller i 2016 og fordelt på virksomhedstype.
TABEL 3: HOVEDTYPER AF FORBEDRINGSPUNKTER VEDRØRENDE REVISIONSVIRKSOMHEDERS INTERNE
ORGANISATION HERUNDER KVALITETSSTYRINGSSYSTEM

Sikring af, at mangler ved kvalitetsstyringssystemet
bliver tilrettet
Sikring af, at kvalitetsstyringssystemet anvendes ved
løsning af erklæringsopgaver
Sikring af, at der sker tilstrækkelig anvendelse af
kvalitetsstyringssystemet ved løsning af
erklæringsopgaver
Sikring af, at der udføres tilstrækkelig intern
overvågning
Andet

PIE
1

KLASSE C
1

ØVRIGE
7

I ALT

0

2

1

3

3

7

30

40

1

6

25

32

0

1

0

1

Total

5

17

63

85

9

Der er generelt tale om samme typer af identificerede forbedringspunkter i de revisionsvirksomheder, der
skal gennemgå en opfølgende kvalitetskontrol, og de revisionsvirksomheder, der er afsluttet uden yderligere
opfølgning, men som har fået en henstilling om at følge op på identificerede forbedringspunkter. Det, der
adskiller, om en revisionsvirksomhed skal have en opfølgende kontrol eller ej, er som udgangspunkt
omfanget og væsentligheden af observationer i forbindelse med gennemgangen af erklæringsopgaver, eller
hvis der har været tale om væsentlige fejl og mangler ved kvalitetsstyringssystemet eller
revisionsvirksomhedens overvågning.
Det bemærkes, at der overordnet er tale om de samme observationer som i kvalitetskontroller, der blev
behandlet efter det tidligere regelsæt, hvor revisionsvirksomhederne har fået en påtale eller en påtale med
fornyet kontrol.
Forskellen på en fuld fornyet kvalitetskontrol efter de tidligere regler og en opfølgende kontrol efter de
gældende regler er hovedsageligt, at en opfølgende kontrol bliver foretaget med udgangspunkt i den
handlingsplan, som revisionsvirksomheden henstilles at udarbejde. En opfølgende kvalitetskontrol vil således
ikke nødvendigvis omfatte alle områder som ved en ordinær kvalitetskontrol.
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2.5.2 FORBEDRINGSPUNKTER VEDRØRENDE ERKLÆRINGSOPGAVER
Som led i gennemgangen af kvalitetsstyringssystemet foretages en stikprøvevis gennemgang af udvalgte
erklæringsopgaver for at teste, om erklæringsarbejdet er udført i overensstemmelse med lovgivningens krav
og i overensstemmelse med revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem.
Denne gennemgang har omfattet i alt 435 erklæringsopgaver, som er udført af 242 revisorer. 258
erklæringsopgaver svarende til 59 % er afsluttet uden bemærkninger heraf 53 erklæringsopgaver i PIE
revisionsvirksomheder, hvoraf 33 er PIE erklæringsopgaver. 177 erklæringsopgaver svarende til 41 % har
givet anledning til observationer af varierende karakakter, som er omtalt i rapporterne til
revisionsvirksomhederne, og som har resulteret i, at der er identificeret et eller flere forbedringspunkter,
som revisionsvirksomheden skal følge op på. De observationer vedrørende gennemgangen af
erklæringsopgaver, der har givet anledning til omtale i rapporten til revisionsvirksomheden, vil typisk være
observationer, som tidligere ville have ført til en påtale til revisor.
Af de 177 erklæringsopgaver med observationer, der er omtalt i rapporterne til revisionsvirksomhederne, og
som dermed har medført identifikation af forbedringspunkter, har 116 af disse observationer alene givet
anledning til at identificere forbedringspunkter overfor revisionsvirksomhederne, mens observationer
vedrørende 61 af disse 177 erklæringsopgaver har været af en sådan karakter, at det har ført til, at
Erhvervsstyrelsen har vurderet, at der var grundlag for at iværksætte en undersøgelse svarende til 14 % af
de gennemgåede erklæringsopgaver.

TABEL 4: RESULTATET AF GENNEMGANGEN AF ERKLÆRINGSOPGAVER OG REVISORER OMFATTET AF
KVALITETSKONTROLLER I 2016

ORDINÆR
KONTROL
PIE
IKKE-PIE
Antal gennemgåede erklæringsopgaver vedrørende
revisionen af ikke-PIE virksomheder
Afsluttet uden bemærkninger
Afsluttet med omtale i rapport (forbedringspunkter)
Afsluttet med iværksættelse af undersøgelsessag

38
20
10
8

Antal gennemgåede erklæringsopgaver vedrørende
revisionen af PIE virksomheder
Afsluttet uden bemærkninger
Afsluttet med omtale i rapport (forbedringspunkter)
Afsluttet med iværksættelse af undersøgelsessag

37
33
0
4

Antal gennemgåede erklæringsopgaver i alt
Udført af antal revisorer

75
82

325
204
82
39

FORNYET
KONTROL
IKKE-PIE
35
1
24
10

I ALT
398
225
116
57

37
33
0
4
325
148

35
12

435
242
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Tabel 5 viser, hvilke hovedtyper af forbedringspunkter vedrørende gennemgangen af erklæringsopgaver, der
er identificeret ved kvalitetskontrollerne i 2016.

TABEL 5: HOVEDTYPER AF FORBEDRINGSPUNKTER VED GANNEMGANG AF ERKLÆRINGSOPGAVER

PIE
Sikring af, at der ikke sker overtrædelse af
uafhængighedsreglerne
Sikring af, at kvalitetsstyringssystemet anvendes ved løsning
af opgaven
Sikring af, at der sker tilstrækkelig planlægning af
erklæringsopgaven
Sikring af, at der udføres tilstrækkelige handlinger/foreligger
tilstrækkelig dokumentation for udført arbejde/ er indhentet
tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis
Sikring af, at der udføres tilstrækkelige handlinger ved
erklæring om udvidet gennemgang
Sikring af, at der foretages tilstrækkelig kontrol af
overholdelse af den regnskabsmæssige begrebsramme,
herunder at der tages stilling til indvirkning for udformningen
af erklæringen af eventuelle overtrædelser
Sikring af, at erklæringer afgives i overensstemmelse med
erklæringsbekendtgørelsen
Andet
Total

KLASSE C

ØVRIGE

I ALT

2

1

1

4

0

2

1

3

1

7

17

25

3

12

26

41

0

1

4

5

0

9

27

36

0
0
6

2
6
40

10
8
94

12
14
140

Det er revisionsvirksomhedernes ansvar at følge op på eventuelle observationer, der er konstateret som led
i en kvalitetskontrol. Dette gælder uanset, om der er tale om observationer vedrørende
revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, eller om der er tale om observationer, som er forårsaget af,
at en af revisionsvirksomhedens tilknyttede revisorer ikke har fulgt revisionsvirksomhedens procedurer og
politikker i kvalitetsstyringssystemet.
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3. UNDERSØGELSER
3.1 INDLEDNING
Erhvervsstyrelsen kan i henhold til revisorlovens § 37, stk. 1, iværksætte en undersøgelse, hvis det vurderes,
at der er risiko for, at en revisor eller revisionsvirksomhed vil overtræde eller har overtrådt
revisorlovgivningens bestemmelser. En undersøgelse kan iværksættes og gennemføres med henblik på at
konstatere, korrigere eller forhindre en sådan overtrædelse. Disse undersøgelser benævnes § 37, stk. 1,
undersøgelser.
Erhvervsstyrelsen fik i forbindelse med lovændringen i 2016 udvidet sine beføjelser til at gennemføre
undersøgelser, hvis styrelsen vurderer, at der er en risiko for, at en virksomhed af interesse for
offentligheden, eller et medlem af det øverste ledelsesorgan, eller revisionsudvalg i en sådan virksomhed,
har overtrådt eller vil overtræde lovbestemmelser, der gennemfører artikel 37 og 38 i 8. selskabsdirektiv.23
Ved lovændringen i 2016 blev afslutning af en kvalitetskontrol og eventuelle administrative reaktioner og
sanktioner adskilt. Efter de gældende regler kan Erhvervsstyrelsen beslutte at iværksætte en undersøgelse,
hvis der i forbindelse med en kvalitetskontrol er konstateret risiko for, at en revisor eller en
revisionsvirksomhed vil overtræde eller har overtrådt revisorlovgivningens bestemmelser. Disse
undersøgelser benævnes § 37, stk. 3, undersøgelser.
Denne redegørelse omhandler således både § 37, stk. 3, undersøgelser, der er iværksat i forlængelse af
kvalitetskontrollen i 2016, og § 37, stk. 1, undersøgelser, som er afgjort i 2017.

23

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber som ændret ved direktiv
2014/56/EU.
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3.2 RESULTAT AF § 37, STK. 3, UNDERSØGELSER
Dette afsnit omhandler undersøgelser, der er iværksat på baggrund af kvalitetskontrollen i 2016. 14
undersøgelser er fortsat i høring hos revisor. Disse indgår med det resultat, der fremgår af høringsbrevet til
revisor.
TABEL 6: ANTAL IVÆRKSATTE § 37, STK. 3, UNDERSØGELSER VEDRØRENDE REVISORER OG
REVISIONSVIRKSOMHEDER

PIE
15
0

Undersøgelser - Revisor
Undersøgelser - Revisionsvirksomheder
Disse fordeler sig som følger:
Orientering om undersøgelse - revisor
Orientering om undersøgelse - revisionsvirksomhed
Afsluttet uden yderligere bemærkninger - revisor
Afsluttet uden yderligere bemærkninger revisionsvirksomhed
Påtale - revisor
Påtale - revisionsvirksomhed
Indbringelse for Revisornævnet - revisor
Indbringelse for Revisornævnet revisionsvirksomhed
I alt

KLASSE C
10
1

ØVRIGE
20
1

I ALT
45
2

0
0
3

0
0
0

1
0
1

1
0
4

0

0

0

0

7
0
5

6
0
4

8
0
10

21
0
19

0

1

1

2

15

11

21

47

Som det fremgår af tabel 6 er der i forlængelse af kvalitetskontrollen i 2016 iværksat undersøgelser rettet
mod 45 revisorer og 2 revisionsvirksomheder. Undersøgelse rettet mod revisionsvirksomheder er i begge
tilfælde afsluttet med, at Erhvervsstyrelsen har indbragt revisionsvirksomheden for Revisornævnet. Der er
tale om 1 ikke-PIE klasse C revisionsvirksomhed og 1 Ikke-PIE øvrige revisionsvirksomhed. I én af de 45
undersøgelser rettet mod revisorer er revisor udelukkende orienteret om, at styrelsen vil iværksætte en
undersøgelse. For 4 revisorer er undersøgelsen afsluttet uden yderligere bemærkninger. 21 revisorer har
eller forventes at få en påtale som afslutning af undersøgelsen. 19 revisorer er eller påtænkes indbragt for
Revisornævnet. I nogle tilfælde er der to revisorer, der har underskrevet en erklæring, som er omfattet af
undersøgelsen. I dette tilfælde medtælles begge revisorer i ovennævnte tabel.
Det forekommer, at der er flere erklæringsopgaver, der er omfattet af en undersøgelse rettet mod en revisor.
Udfaldet af en undersøgelse kan i disse tilfælde resultere i, at revisor eksempelvis får en påtale for en
erklæringsopgave, mens revisor indbringes for Revisornævnet for en anden erklæringsopgave. Er dette
tilfældet, medtælles revisor både under ”Påtale” og ”Indbringelse for Revisornævnet”.
Af tabel 7 fremgår antallet af erklæringsopgaver, der har indgået i undersøgelserne rettet mod de 45
revisorer fordelt på, hvilken type af revisionsvirksomhed, revisoren er tilknyttet. 12 erklæringsopgaver, heraf
vedrører 4 PIE erklæringsopgaver, er afgivet af revisorer, der er tilknyttet en PIE revisionsvirksomhed, og de
øvrige 49 erklæringsopgaver er afgivet af revisorer, der er tilknyttede ikke-PIE revisionsvirksomheder.
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TABEL 7: ANTAL OMFATTEDE ERKLÆRINGSOPGAVER AF IVÆRKSATTE § 37, STK. 3, UNDERSØGELSER

PIE
Disse fordeler sig som følger:
Afsluttet uden yderligere bemærkninger
I alt påtale
I alt Indbringelse for Revisornævnet
I alt

4
5
3
12

KLASSE C
0
7
7
14

ØVRIGE
1
17
17
35

I ALT
5
29
27
61

Tabel 8 viser en oversigt over fordelingen af typen af overtrædelser, som enten har medført en påtale eller
en indbringelse for Revisornævnet. Overtrædelse af god revisorskik er den hyppigste forekommende
overtrædelse og udgør 63 % af de samlede overtrædelser. Idet en undersøgelse kan omhandle overtrædelser
af flere forhold, giver en summering af overtrædelserne et større antal end det samlede antal § 37, stk. 3,
undersøgelser. I appendix 2 fremgår uddrag af nogle af de undersøgelser, der er iværksat på baggrund af
kvalitetskontrollen i 2016.

TABEL 8: TYPEN AF OVERTRÆDELSE AF REVISORLOVGIVNINGEN, SOM HAR GIVET ANLEDNING TIL
IVÆRKSÆTTELSE AF EN UNDERSØGELSESSAG

God revisorskik
Erklæringsbekendtgørelsen
Uafhængighedsregler
I alt

2016
44
17
9
70

3.3 RESULTAT AF § 37, STK. 1, UNDERSØGELSER
Dette afsnit omhandler undersøgelser, som iværksættes på baggrund af medieomtale af konkrete
revisionssager, oplysninger fra Erhvervsstyrelsens whistleblower-ordning, oplysninger fra andre
tilsynsområder i Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder mv.

TABEL 9: RESULTATET AF IVÆRKSATTE § 37, STK. 1, UNDERSØGELSER VEDRØRENDE REVISORER OG
REVISIONSVIRKSOMHEDER

I ALT
Undersøgelser - Revisionsvirksomheder
Undersøgelser - Revisor
Disse fordeler sig som følger:
Afsluttet uden yderligere bemærkninger - revisor
Påtale - revisor
Indbringelse for Revisornævnet - revisor
I alt

0
11
3
1
7
11
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Erhvervsstyrelsen har i 2017 afsluttet 11 undersøgelser, hvoraf de 8 undersøgelser førte til reaktioner overfor
de undersøgte revisorer, mens Erhvervsstyrelsen i 3 undersøgelser afsluttede undersøgelserne uden
yderligere bemærkninger. 1 undersøgelse blev iværksat i 2015, 3 undersøgelser blev iværksat i 2016, mens
de resterende 7 undersøgelser blev iværksat i 2017. 7 revisorer er som afslutning af en undersøgelse blevet
indbragt for Revisornævnet, og 1 undersøgelse førte til en påtale til revisor.
I alt har Erhvervsstyrelsen konstateret 23 overtrædelser af revisorlovgivningen. Der har været tale om
forskellige typer overtrædelser af revisorlovgivningen for de afsluttede undersøgelser. I tabel 10 er
overtrædelserne grupperet efter, hvilke regelsæt overtrædelserne omhandler. Idet nogle af undersøgelserne
omhandler overtrædelser af flere forhold, giver en summering af overtrædelserne et større antal end det
samlede antal afsluttede undersøgelser. Hvis flere bestemmelser er overtrådt, eller hvis der er undersøgt
flere overtrædelser af samme bestemmelse hos én revisor, indgår disse kun som ét forhold. I appendix 3
fremgår en beskrivelse af de § 37, stk. 1, undersøgelser, der afsluttet i 2017.

TABEL 10: TYPEN AF OVERTRÆDELSER I AFGJORTE § 37, STK. 1, UNDERSØGELSER

2017
10
4
8
1
0
23

God revisorskik
Uafhængighedsreglerne
Erklæringsbekendtgørelsen
Registreringsforhold
Andre forhold
I alt

2016
3
7
2
0
2
14

2015
7
1
1
1
0
10

I alt
20
12
11
2
2
47

3.3.1 OFFENTLIGGØRELSE AF UNDERSØGELSER
Erhvervsstyrelsen har i 2017 offentliggjort resultatet af 2 undersøgelser på sin hjemmeside, henholdsvis
undersøgelsen af revisionen af årsregnskabet for 2014 for Hesalight A/S under konkurs24 og undersøgelsen
af revisionen af årsregnskabet for 2014/15 for Hellerup Finans A/S m.fl.25.

24https://erhvervsstyrelsen.dk/erhvervsstyrelsens-undersoegelse-af-aarsregnskabet-perioden-1-juli-2014-31-december-2014-hesalight.
25

https://erhvervsstyrelsen.dk/hellerup-finans-mfl-undersoegelse-af-revisors-arbejde.
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4. INDBRINGELSER FOR REVISORNÆVNET OG RESULTATET HERAF
4.1 INDLEDNING

Revisornævnet er en uafhængig administrativ klageinstans. Nævnet behandler klager over godkendte revisorer, der
har afgivet erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2 og 3, og som ved afgivelse af erklæringen har tilsidesat de pligter
som følger af revisorlovgivningen. Derudover behandler nævnet klager over revisionsvirksomheder indbragt af
Erhvervsstyrelsen.

I perioden siden sidste redegørelse26 og frem til 1. oktober 2018 har Revisornævnet afsagt kendelser i 34
sager indbragt i forlængelse af en kvalitetskontrol og i 13 sager indbragt som følge af § 37, stk. 1,
undersøgelser. Kendelserne er afsagt efter ændringen af revisorloven i 2016.
Frem til offentliggørelsen af den seneste redegørelse i 2017 har Erhvervsstyrelsen fået medhold af
Revisornævnet i 90 % af de afgjorte undersøgelsessager vedrørende § 37, stk. 1, undersøgelser. Denne
medholdsprocent omfatter revisornævnskendelser i perioden 2009-2016.
Frem til offentliggørelsen af den seneste redegørelse i 2017 har det daværende Revisortilsyn27 fået hel eller
delvist medhold af Revisornævnet i 96 % af kendelserne. Denne medholdsprocent omfatter kendelser i
perioden 2004 til 30. april 2017.
Medholdsprocenten har tidligere været opgjort med udgangspunkt i, om revisor eller revisionsvirksomheden
blev kendt skyldig i et eller flere klagepunkter. Medholdsprocenten er i denne redegørelse endvidere opgjort
pr. klagepunkt såvel som sagen som helhed.

26

Som blev offentliggjort den 10. maj 2017.
Uafhængigt tilsyn nedsat af Erhvervsstyrelsen. Revisortilsynet var i perioden 2004 til 16. juni 2016 ansvarlig for gennemførelsen og resultatet af
kvalitetskontrollen.
27
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4.2 KENDELSER VEDRØRENDE REVISIONSVIRKSOMHEDER
Der er afsagt kendelse i 4 sager, hvor revisionsvirksomheder har været indbragt for Revisornævnet.
TABEL 11 : OVERSIGT OVER REVISORNÆVNSSAGER VEDRØRENDE
REVISIONSVIRKSOMHEDER

Sager til påkendelse i perioden
Disse fordeler sig som følger:
Endnu verserende sager
Afgjort i perioden
Frifundet
Advarsel
Kendt skyldig
Bødeinterval
Heraf gentagelse
Medholdsprocent

Indbragt af
det tidligere
Revisortilsyn
4

Indbragt
vedrørende
§ 37, stk. 1,
undersøgels
er
1

Indbragt i
forlængelse af
kvalitetskontrol
len i 2016
2

I alt
7

0
4

1
0

2
0

3
4

0
0
4
100.000150.000
2
100 %

0
0
0

0
0
0

0
0
4

0
0
-

0
0
-

2
100 %

Revisornævnet har givet fuldt medhold i samtlige klagepunkter i alle 4 sager, og der er givet bøder i intervallet
100.000-150.000 kr.
4.2.1 GENTAGELSE
I 2 af sagerne er der tale om gentagelse, idet revisionsvirksomhederne tidligere har været indbragt for
Revisornævnet og er blevet kendt skyldige for henholdsvis manglende ibrugtagning af et
kvalitetsstyringssystem og manglende opdatering af kvalitetsstyringssystemet. Disse 2 sager har medført
bøder til revisionsvirksomhederne på 150.000 kr.28

4.3 KENDELSER VEDRØRENDE REVISORER
Der er afsagt kendelse i 43 sager, hvor en revisor har været indbragt for Revisornævnet. Heraf vedrører de
30 kendelser sager, som er indbragt i forlængelse af en kvalitetskontrol enten af det daværende Revisortilsyn
eller Erhvervsstyrelsen. Der verserer på nuværende tidspunkt 16 sager, som er indbragt af Erhvervsstyrelsen.

28

Kendelse 37-2016 og 12-2017.
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TABEL 12 : OVERSIGT OVER REVISORNÆVNSSAGER VEDRØRENDE REVISORER

Indbragt
Indbragt af
Indbragt af
vedrørende § Erhvervsstyrelsen i
det tidligere
37, stk. 1,
forlængelse af
Revisortilsyn undersøgelser kvalitetskontrollen
17
17
25

Sager til påkendelse i perioden
Disse fordeler sig som følger:
Endnu verserende sager
Afgjort i perioden

0
17

4
13

I alt
59

12
13

16
43

I nedenstående tabel 13 er vist en oversigt over, hvordan Revisornævnet har afgjort de indbragte sager:
TABEL 13 : OVERSIGT OVER AFGJORTE REVISORNÆVNSSAGER VEDRØRENDE REVISORER

Heraf:
Frifundet
Kendt skyldig - ingen
tillægsbøde
Kendt skyldig advarsel
Kendt delvist skyldig advarsel
Kendt delvist skyldig bøde
Kendt skyldig - bøde
Fratagelse af
godkendelse
I alt
Heraf gentagelse
Frifindelsesprocent,
antal klagepunkter
Frifindelsesprocent,
antal sager

Indbragt i
forlængelse af
kvalitetskontrol
(af Erhvervsstyrelsen eller
det daværende
Revisortilsyn)

Indbragt
vedrørende § 37,
stk. 1,
undersøgelser

I alt

Bødeinterval

0
1

0
0

0
1

-

6

0

6

-

1

1

2

-

3

0

3

20.000-40.000

19
0

10
2

29
2

20.000-125.000
125.000-200.000

30
3
8,8 %

13
5
9,7 %

43
8

0%

0%

32 af de 43 indbragte revisorer er blevet kendt skyldige eller delvist skyldige og er blevet ikendt en bøde. 8
revisorer er blevet kendt skyldige eller delvist skyldige, men har alene fået en advarsel. 1 revisor er blevet
kendt skyldig, men er ikke blevet ikendt en tillægsbøde, idet forholdene var begået forud for en anden
kendelse, hvor revisor blev kendt skyldig. Revisornævnet vurderede, at revisor ikke ville have fået en højere
bøde, hvis sagerne var blevet behandlet samtidig. 2 revisorer har fået frakendt godkendelsen.
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Revisornævnet har ikke frifundet nogle af de indbragte revisorer, men der er nogle af de indbragte
klagepunkter, som revisor er blevet frifundet for. Disse forhold udgør henholdsvis 8,8 %, for så vidt angår
klagepunkter indbragt i forlængelse af en kvalitetskontrol, og 9,7 % for så vidt angår § 37, stk. 1,
undersøgelser.

4.3.1 ADVARSEL
Som anført ovenfor er otte revisorer blevet kendt skyldige eller delvist skyldige, men har alene fået en
advarsel. I 729 af de sager, der er indbragt i forlængelse af en kvalitetskontrol, er revisor kendt skyldig eller
delvis skyldig, og der givet en advarsel. I 130 sag, som er indbragt som følge af en § 37, stk. 1, undersøgelse,
blev revisor kendt delvis skyldig og fik en advarsel.
Revisornævnet vurderede i disse sager, at der var tale om mindre alvorlige forseelser af enten alle eller nogle
af klagepunkterne.
Nedenfor er redegjort for, hvilke forhold de uddelte advarsler relaterer sig til:
KENDELSE 36-2016
Revisor var indbragt for 4 forhold. Revisor blev kendt skyldig for 2 forhold, der vedrører mangelfuld
planlægning og dokumentation. Disse forhold ansås som et udslag af, at virksomhedens
kvalitetsstyringssystem ikke havde været anvendt i tilstrækkeligt omfang. Disse forhold er samtidig
selvstændigt sanktioneret over for revisionsvirksomheden, der er en enkeltmandsvirksomhed, og som revisor
er eneejer af. Revisornævnet fandt, at den disciplinærstraf, som revisor personligt har forskyldt vedrørende
disse klagepunkter, bør bortfalde.
Herudover var der et tredje forhold vedrørende manglende revisionsprotokollat. Eftersom dette krav
efterfølgende er ophævet for denne type kunde, fandt Revisornævnet revisor skyldig, men at den
disciplinærstraf, som revisor personligt har forskyldt vedrørende disse klagepunkter, bør bortfalde, jf.
princippet i straffelovens § 3.
Det fjerde forhold vedrører overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 1 og 7, idet revisor
ikke havde taget forbehold for, at et årsregnskab for henholdsvis en andelsboligforening og et
fjernvarmeværk ikke i det mindste havde aflagt årsregnskaberne efter kravene i årsregnskabsloven til
regnskabsklasse A. Revisor blev kendt skyldig og tildelt en advarsel herfor.
KENDELSE 64-2016
Revisor var indbragt for overtrædelse af god revisorskik ved afgivelse af erklæring på årsregnskaberne for C
ApS, D ApS og E ApS, idet der ikke foreligger dokumentation for uafhængighedsvurderinger, ligesom
planlægningen af 2 af opgaverne mangler og planlægningen af 1 af sagerne er mangelfuld. Endvidere
foreligger der ikke konklusioner som grundlag for de afgivne erklæringer.

29
30

Kendelserne 36-2016, 64-2016, 25-2017, 37-2017, 111-2016, 11-2017, 120-2016.
Kendelse 015-2017.
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Vedrørende erklæringen på årsregnskabet for C ApS fandt Revisornævnet det bevist, at planlægningen
konkret har været mangelfuld, særligt for så vidt angår de væsentlige poster materielle anlægsaktiver,
udskudt skat og tilgodehavender fra salg, ligesom der ikke er udarbejdet dokumentation for planlægning.
Endvidere fandt Revisornævnet det bevist, at der ikke i indklagedes arbejdspapirer er dokumentation for
udførte revisionshandlinger og konklusioner, som er grundlag for den afgivne erklæring. Revisornævnet fandt
det derimod ikke bevist, at der ikke var foretaget en uafhængighedsvurdering og revisor blev frifundet for
denne del af klagen.
Vedrørende erklæringen på årsregnskabet for D ApS blev revisor frifundet, idet Revisornævnet fandt, at der
ikke var et fuldt tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at revisor, som følge af de konkrete omstændigheder
ikke havde planlagt og udført planlagte revisionshandlinger af de enkelte regnskabsposter eller udført
kompenserende handlinger.
Vedrørende erklæringen på årsregnskabet for E ApS fandt Revisornævnet det bevist, at der ikke i revisors
arbejdspapirer er dokumentation for planlægning af reviewopgaven, herunder vedrørende stillingtagen til
vurdering af væsentlighed og fastsættelse af et væsentlighedsniveau. Endvidere fandt Revisornævnet det
bevist, at der ikke i revisors arbejdspapirer var tilstrækkelig dokumentation og dermed konklusion for
foretagne overvejelser vedrørende going concern. Endelig fandt Revisornævnet det bevist, at indklagede ikke
har foretaget en uafhængighedsvurdering. Revisornævnet fandt på den baggrund, at revisor havde tilsidesat
god revisorskik.
Revisor blev tildelt en advarsel.
KENDELSE 025-2017
Revisor blev indbragt for 3 forhold. Det første forhold vedrører revision af årsrapporten for C ApS og udvidet
gennemgang af årsrapporterne for D A/S E A/S. Revisornævnet fandt det bevist, at indklagedes
erklæringsarbejde ikke levede op til gældende krav med hensyn til dokumentation for planlægning og
udførelse. Revisornævnet fandt dog, under hensyn til, at overtrædelserne er sanktioneret over for
revisionsvirksomheden, der er et anpartsselskab, som er ejet af revisor, at den af revisors personligt
forskyldte straf for dette klagepunkt skal bortfalde.
Revisornævnet fandt revisor skyldig i de 2 andre forhold, som vedrører
•
•

Overtrædelse af hvidvasklovens § 12 ved afgivelse af erklæring om udvidet gennemgang af
årsrapporten for 2014 for E A/S, idet revisor ikke har indhentet dokumentation for de reelle ejere.
Overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 2, ved afgivelse af revisionspåtegning på
årsregnskabet for C ApS, idet revisor ikke har afgivet forbehold for manglende afskrivninger på
bygninger, modregning af omkostninger i den præsenterede nettoomsætning samt forkert
klassifikation af tab ved salg af ejendom.

Revisornævnet vurderede, at der ikke er tale om alvorlige forseelser, men under hensyntagen til den
betydelige bøde, som revisionsvirksomheden blev pålagt, fandt Revisornævnet, at revisor alene skulle tildeles
en advarsel.
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KENDELSE 37-2017
Revisor var indbragt for 3 forhold. Det første forhold vedrører overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsens
§ 10, stk. 1, ved afgivelse af erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet for C A/S, idet der ikke er
taget forbehold for forkert klassifikation af ulovlige aktionærlån. Revisornævnet fandt revisor skyldig.
Vedrørende det andet forhold fandt Revisornævnet det bevist, at revisor ved afgivelse af erklæring om
udvidet gennemgang af årsregnskabet for C A/S for 2014 har overtrådt god revisorskik, idet der foreligger
mangelfuld dokumentation for værdiansættelse af et væsentligt tilgodehavende.
Vedrørende det tredje forhold fandt Revisornævnet det bevist, at revisor ved revisionen af årsregnskabet for
D A/S har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 2, idet der ikke er taget forbehold for
manglende oplysning om en sikkerhedsstillelse.
Revisornævnet fandt, at der var tale om mindre alvorlige forseelser og revisor blev tildelt en advarsel.
KENDELSE 111-2016
Revisor blev indbragt for 2 forhold. Revisor var indbragt for overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, idet
der var afgivet separate revisionspåtegninger vedrørende årsregnskabet og koncernregnskabet i
årsrapporten for C ApS.
Revisor var endvidere indbragt for overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen ved afgivelse af
revisionspåtegning på årsrapporten for C ApS, idet der ikke er taget forbehold for overtrædelse af
årsregnskabsloven som følge af manglende afskrivninger af selskabets ejendomme.
Revisornævnet fandt revisor skyldig i begge forhold. Revisornævnet fandt forholdene at være mindre
alvorlige forseelser og revisor blev tildelt en advarsel.
KENDELSE 11-2017
Revisor blev indbragt for 2 forhold. Revisornævnet fandt revisor skyldig i det første forhold, som vedrører
overtrædelse af god revisorskik herunder dokumentationskravene ved afgivelse af erklæring på
årsregnskaberne for C ApS, D ApS og E ApS, idet der ikke er foretaget tilstrækkelig dokumenteret
planlægning, og idet dokumentation for udførelsen af de planlagte handlinger vurderes utilstrækkelig. Under
hensyn til, at overtrædelserne er sanktioneret over for revisionsvirksomheden – der er en
enkeltmandsvirksomhed, som er ejet af indklagede – fandt Revisornævnet i overensstemmelse med nævnets
faste praksis, at revisors personligt forskyldte straf for dette klagepunkt skal bortfalde.
Revisornævnet fandt også revisor skyldig i det andet forhold, som vedrører overtrædelse af
erklæringsbekendtgørelse § 6, stk. 2, nr. 2, ved afgivelse af revisionspåtegninger på årsregnskaberne for C
ApS og E ApS, idet der ikke er taget forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven som følge af forkerte
oplysninger i anvendt regnskabspraksis, manglende begrundelse for afskrivningsperioden for goodwill,
manglende anvendt regnskabspraksis, manglende afskrivninger af fast ejendom samt manglende oplysninger
om, at sammenligningstal ikke omfatter samme periode som årets tal.
Revisornævnet fandt, at revisors personlige tilsidesættelse af god revisorskik efter de gældende principper
for ikendelse af disciplinærstraf ikke kan vurderes til at være en mindre alvorlig forseelse. Revisornævnet har
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ved denne vurdering lagt vægt på, at såvel revisionsvirksomheden som indklagede personligt tidligere af
Revisornævnet er fundet skyldig i overtrædelse af god revisorskik, for så vidt angår revisionsvirksomheden
for et lige artet forhold. De nu påkendte forseelser vedrører revisorerklæringer, der er dateret efter
Revisornævnets kendelse af 11. juni 2014. Da den tidligere kendelse imidlertid ikke angår lige artede forhold
og henset til karakteren af de 3 manglende forbehold i denne sag, fandt Revisornævnet efter
omstændighederne, at revisors overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsens § 6 og dermed tilsidesættelse
af god revisorskik, kan afgøres ved at tildele revisor en advarsel.
KENDELSE 120-2016
Revisor blev indbragt for 3 forhold. Det første forhold vedrører overtrædelse af god revisorskik ved revision
af årsregnskabet for C Holding ApS, idet der ikke foreligger tilstrækkeligt grundlag i revisors arbejdspapirer
for revisors konklusion. Endvidere er dokumentationen for planlægning og vurdering af going concern
utilstrækkelig. Revisornævnet fandt revisor skyldig i dette forhold.
Det andet forhold vedrører overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen ved afgivelse af revisionspåtegning
på årsregnskabet for C Holding ApS, idet der ikke er taget forbehold for overtrædelser af årsregnskabsloven,
og idet revisors udtalelse om ledelsesberetningen ikke er modificeret. Indklagede blev frifundet for dette
forhold.
Det tredje forhold vedrører overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen ved afgivelse af udtalelse om
ledelsesberetningen på årsregnskabet for F A/S, idet revisors udtalelse om ledelsesberetningen ikke er
modificeret. Revisornævnet fandt revisor skyldig i dette forhold.
Revisornævnet fandt forholdene at være mindre alvorlige forseelser, og revisor blev tildelt en advarsel.
KENDELSE 015-2017
Revisor blev indbragt for i alt 5 forhold. Det første forhold vedrører overtrædelse af god revisorskik samt
revisorlovens § 23 ved afgivelse af revisionspåtegninger på årsregnskaberne for B A/S, C A/S, D A/S og E ApS,
idet der ikke er planlagt og udført tilstrækkelige revisionshandlinger, og der er ikke opnået tilstrækkeligt og
egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for afgivelse af revisionspåtegninger uden forbehold for så vidt
angår værdiansættelse af de i årsregnskaberne indregnede ejendomme til dagsværdi.
Efter en samlet vurdering fandt Revisornævnet, at Erhvervsstyrelsen i dette tilfælde ikke i tilstrækkeligt
omfang har bevist, at indklagede i forbindelse med sin planlægning af revisionen af årsrapporterne for
selskaberne B A/S, C A/S, D A/S og E ApS har tilsidesat god revisorskik. Revisor blev frifundet for denne del af
klagepunktet.
Henset til indklagedes arbejdspapirer vedrørende konklusion af dagsværdi på ejendommene, fandt
Revisornævnet endvidere efter en samlet vurdering, at Erhvervsstyrelsen ikke med tilstrækkelige sikkerhed
har bevist, at revisor har handlet i strid med god revisorskik for så vidt angår den uændrede benyttede sats
på 5,5 % i selskabet E ApS. Revisor blev frifundet for denne del af klagepunktet.
Efter en samlet vurdering, og når henses til de oplysninger, der fremgår af indklagedes arbejdspapirer, fandt
Revisornævnet endvidere, at Erhvervsstyrelsen - for så vidt angår revisionen af årsrapporterne for
selskaberne B A/S, C A/S, D A/S og E ApS - ikke med tilstrækkelig sikkerhed har bevist, at revisor ikke
tilstrækkeligt har dokumenteret og udført - og dermed tilsidesat god revisorskik - for så vidt angår
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1) den anvendte model for værdiansættelse til dagsværdi, herunder vedrørende omkostninger,
tomgangsleje mv., og herunder den indvirkning, reguleringen i modellen har haft for de beregnede
dagsværdier,
2) forventet normalindtjening for selskaberne,
3) kontinuitet over årene i metoden for opgørelse af værdien af ejendommene,
4) medregnede indtægter,
5) skønnet markedsleje på ikke udlejede lokaler, herunder grundlaget for, at noget sådant kunne
medtages som en skønnet indtægtspost,
6) engangsomkostninger, og
7) moderniseringsomkostninger, herunder om disse rettelig skulle have været kategoriseret som
forbedringsomkostninger.
Revisor blev derfor frifundet for denne del af klagepunktet.
Revisornævnet har vedrørende udførelse af en følsomhedsanalyse lagt til grund, at revisor har foretaget en
sådan vedrørende beregningen af ændringer i afkastprocenten, men at revisors overvejelser herom ikke er
dokumenteret i revisors arbejdspapirer, herunder de forskellige dagsværdier ved fald eller stigning i
afkastkravet. Revisornævnet fandt for denne del af forholdet, at revisor har tilsidesat god revisorskik.
Det andet forhold vedrører overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsens § 5, § 6 og § 7, idet der ved afgivelse
af revisionspåtegning på årsregnskaberne for B A/S, C A/S, D A/S og E ApS er afgivet supplerende oplysninger
vedrørende usikkerhed ved indregning og måling af selskabernes investeringsejendomme, hvor der burde
have været afgivet forbehold som følge af manglende revisionsbevis samt som følge heraf, modifikation af
konklusionen, jf. klagepunkt a).
På baggrund af Revisornævnets vurdering under klagepunkt a), lagde Revisornævnet til grund, at revisor
havde opnået et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for så vidt angår den indregnede værdi af selskabernes
investeringsejendomme. Derfor blev revisor frifundet for dette klagepunkt.
Det tredje forhold vedrører overtrædelse af god revisorskik samt revisorlovens § 23 ved afgivelse af
revisionspåtegninger på årsregnskaberne for B A/S, C A/S, D A/S og E ApS, idet der ikke foreligger tilstrækkelig
dokumentation for udførte handlinger i relation til going concern.
Revisornævnet fandt, at Erhvervsstyrelsen ikke har bevist, at revisor ikke har dokumenteret at have udført
tilstrækkelige revisionshandlinger i relation til going concern i de 4 selskaber for så vidt angår regnskabsåret
2013. Revisor blev derfor frifundet for dette klagepunkt.
Det fjerde forhold vedrører overtrædelse af god revisorskik samt revisorlovens § 23 ved afgivelse af
revisionspåtegning på årsregnskabet for E ApS, idet der er ikke tilstrækkelig dokumentation for opnået
revisionsbevis i relation til revision af indregning og værdiansættelse af udskudt skatteaktiv. Revisornævnet
fandt revisor skyldig i dette klagepunkt.
Det femte forhold vedrører overtrædelse af god revisorskik samt revisorlovens § 23 ved afgivelse af
revisionspåtegning på årsregnskabet for B A/S, C A/S og D A/S, idet der ikke er tilstrækkelig dokumentation
for opnået revisionsbevis i relation til revision af værdiansættelse af tilgodehavende hos tilknyttet
virksomhed. Revisornævnet fandt, at det ikke er bevist, at revisor ikke tilstrækkeligt har dokumenteret sin
revision af værdiansættelse af tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed ved revisionen af årsrapporterne
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for regnskabsåret 2013 for selskaberne B A/S, C A/S og D A/S. Revisor blev derfor frifundet i det rejste
klagepunkt.
Revisornævnet fandt ovenstående tilsidesættelse af god revisorskik som værende en mindre alvorlig
forseelse og revisor blev derfor tildelt en advarsel.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Erhvervsstyrelsen forholder sig løbende til indholdet af Revisornævnets kendelser herunder baggrunden for
at tildele revisor og/eller revisionsvirksomheden en advarsel, således at Erhvervsstyrelsen ikke fremadrettet
i førstegangstilfælde indbringer forhold isoleret set for Revisornævnet, som tidligere alene har givet en
advarsel.
4.3.2 GENTAGELSE
I 3 af de sager, der er indbragt af det tidligere Revisortilsyn, har der været tale om gentagelsestilfælde.
I den ene sag31, som indeholder 1 klagepunkt vedrørende overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, som
følge af at revisor ikke har taget forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven og idet der ikke var afgivet
en afkræftende konklusion, blev revisor pålagt en bøde af Revisornævnet på 60.000 kr. Forseelsen blev
begået inden for 5 år fra datoen på en tidligere kendelse, hvor revisor blev idømt en bøde ved Revisornævnet.
Revisornævnet fandt, at sanktionen for den nu påkendte tilsvarende overtrædelse burde udmåles under
hensyn hertil, således at den tidligere afgørelse tillægges gentagelsesvirkning.
I den anden sag32, som indeholder 2 klagepunkter vedrørende overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen,
som følge af at revisor ikke har taget forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven samt overtrædelse af
god revisorskik som følge af, at revisor ikke har dokumenteret sin gennemgang og stillingtagen til en
væsentlig regnskabspost, blev revisor pålagt en bøde af Revisornævnet på 30.000 kr. Revisornævnet lagde
vægt på, at forholdet var begået mindre end et år efter, at revisor blev idømt en bøde ved Revisornævnet.
Den tredje sag 33 , som indeholder 4 klagepunkter vedrørende overtrædelse af god revisorskik og
erklæringsbekendtgørelsen i forbindelse med 3 afgivne erklæringer, medførte, at revisor blev pålagt en bøde
på 40.000 kr. Revisor var i 2014 blevet pålagt en bøde for overtrædelse af god revisorskik forud for afgivelse
af de 3 erklæringer. Revisornævnet fandt, at sanktionen i denne sag burde udmåles under hensyn hertil,
således at den tidligere afgørelse tillægges gentagelsesvirkning.
4.3.3 FRAKENDELSE
Revisornævnet har i 2 sager fulgt Erhvervsstyrelsens indstilling om at frakende revisors godkendelse. I den
ene sag34 er godkendelsen blevet frakendt i 1 år og i den anden sag35 er godkendelsen blevet frakendt i 2 år.

31 Kendelse

006-2017 (14. november 2017).
Kendelse 007-2017 (15. oktober 2017).
33
Kendelse 002-2018 (15. august 2018).
34 Kendelse 103-2016 (kendelsen er indbragt for domstolene og endnu ikke afgjort).
35 Kendelse 03-2016 (kendelsen er indbragt for domstolene og endnu ikke afgjort).
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5. EFTERUDDANNELSE
5.1 INDLEDNING
Alle revisorer skal for at opfylde efteruddannelseskravet i revisorlovens § 4, stk. 1, deltage i mindst 120 timers
efteruddannelse inden for en periode på tre år. 36 Revisor skal indberette oplysning om antal timers
efteruddannelse i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. 37
Indberetningen være foretaget senest den 1. april i året efter udløbet af en treårs-periode.38
5.2 KONTROL AF OVERHOLDELSE AF EFTERUDDANNELSESKRAVENE
I 2018 har Erhvervsstyrelsen afsluttet kontrollen af, om revisorerne har overholdt efteruddannelseskravene
for den anden efteruddannelsesperiode (1. januar 2012 til 31. december 2014) og foretaget behandling af 44
ansøgninger om dispensation.
Kontrollen af efteruddannelsesperioden 2012-2014 har omfattet an kontrol af 312 godkendte revisorers
efteruddannelse. Resultat af kontrollen fremgår af figuren nedenfor.

TABEL 14: RESULTAT AF KONTROL AF EFTERUDDANNELSESKRAVENE FOR PERIODEN 2012-2014

Revisorer har deponeret deres godkendelse i forbindelse med kontrollen
Revisorer har fået frataget godkendelsen
Revisorer har fået påbud om at tage yderligere efteruddannelsestimer
Revisorer har fået deres efteruddannelse godkendt
Kontroller er afsluttet uden reaktion fra Erhvervsstyrelsen
Kontrollerede revisorer I alt

36

§ Jf. 2, stk. 1, i bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer.
§ Jf. § 17, stk. 1, i bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer.
38 § Jf. § 17, stk. 2, i bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer.
37

34

Antal revisorer
46
16
22
200
28
312

APPENDIX 1 - BESKRIVELSE AF FORBEDRINGSPUNKTER IDENTIFICERET I FORBINDELSE MED
KVALITETSKONTROLLEN
I appendix 1 beskrives forbedringspunkter, som er identificeret på baggrund af observationer fra de
gennemførte kvalitetskontroller i 2016. Forbedringspunkterne er inddelt i 2 grupper:
•

Forbedringspunkter vedrørende gennemgang af revisionsvirksomhedens interne organisation og
kvalitetsstyringssystem.
Forbedringspunkter vedrørende gennemgangen af erklæringsopgaver.

•

OVERORDNET BESKRIVELSE AF OBSERVATIONER OG FORBEDRINGSPUNKTER VEDRØRENDE
REVISIONSVIRKSOMHEDERNES
INTERNE
ORGANISATION
HERUNDER
KVALITETSSTYRINGSSYSTEM
Nedenfor er der oplistet eksempler på en overordnet beskrivelse af observationer, der har medført det
pågældende forbedringspunkt.
Sikring af, at mangler ved kvalitetsstyringssystemet bliver tilrettet
Eksempler på observationer der har ført til ovenstående forbedringspunkt:
• Mangelfulde procedurer for sikring af overholdelse af hvidvasklovens regler
• Manglende politikker og procedurer for gennemførelse af overvågningsproces
• Utilstrækkelige procedurer for udførelse af samtlige påkrævede handlinger ved udførelse af
udvidet gennemgang
• Utilstrækkelige procedurer for konsultationer på erklæringsopgaver samt opfølgning på
kommentarer fra konsultationen
• Manglende ajourføring af paradigmer, som ikke lever op til gældende standarder
• Manglende procedurer for sikring af overholdelse af den regnskabsmæssig begrebsramme

Sikring af, at kvalitetsstyringssystemet anvendes ved løsning af erklæringsopgaver
Eksempler er på observationer der har ført til ovenstående forbedringspunkt:
• Kvalitetsstyringssystemet har generelt ikke været anvendt ved løsningen af erklæringsopgaver
•

Kvalitetsstyringssystemet er generelt først udfyldt længe efter datoen for de afgivne erklæringer
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Sikring af, at der sker tilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ved løsning af
erklæringsopgaver
I nedenstående oversigt er der oplistet eksempler på observationer, der er identificeret i
revisionsvirksomheder, hvor revisionsvirksomheden er blevet henstillet at følge op på forbedringspunktet
”Sikring af, at der sker tilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ved løsning af
erklæringsopgaver”. Dette forbedringspunkt gives typisk, når et eller flere af de nedenstående observationer
konstateres i flere erklæringsopgaver.
Eksempler på observationer, der har ført til ovenstående forbedringspunkt:
• Manglende fastlæggelse af væsentlighedsniveau
• Uafhængighedsvurderinger er ikke foretaget i overensstemmelse med procedurerne herfor
• Revisionsplanlægning er ikke tilpasset de enkelte erklæringsopgaver
• Manglende dokumentation for stillingtagen til going concern i revisionsplanlægningen samt
utilstrækkelige handlinger i udførelsen af revisionen af going concern
• Manglende dokumentation for væsentligheds- og risikovurderinger, herunder vurdering af
regnskabsposter, der indeholder væsentlige regnskabsmæssige skøn
• Manglende eller utilstrækkelig dokumentation for udførte handlinger, samt utilstrækkelige
konklusioner på alle relevante områder
• Manglende udførelse af handlinger med henblik på at vurdere, om den generelle præsentation af
regnskabet og de hertil knyttede oplysninger er i overensstemmelse med den relevante
begrebsramme
• Manglende sammenhæng mellem arbejdspapirer og konklusioner
• Manglende dokumentation for, at underskrivende revisors godkendelse af
revisionsdokumentationen er foretaget før afgivelse af erklæring
• For sen arkivering af arbejdspapirer
• Manglende dokumentation for, at kvalitetssikringsgennemgang er foretaget rettidigt
• Kvalitetssikringsgennemgang er ikke foretaget i overensstemmelse med procedurerne herfor

Sikring af, at der udføres tilstrækkelig intern overvågning
Eksempler på observationer der har ført til ovenstående forbedringspunkt:
• Der har ikke været udført overvågning, hverken af kvalitetsstyringssystem eller
erklæringsopgaver
• Manglende dokumentation for, at overvågning er udført
• Manglende opfølgning på bemærkninger og væsentlige forhold, som er konstateret ved den
interne overvågning
• Overvågning har ikke omfattet alle underskrivende revisorer
• Der er konstateret væsentlige fejl og mangler ved kvalitetskontrollen, som ikke har været
identificeret ved den interne overvågning
• Ustruktureret intern kontrol uden konklusioner, hvorved det ikke er muligt at vurdere resultatet
af den intern kontrol
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OVERORDNET BESKRIVELSE AF FORBEDRINGSPUNKTER VEDRØRENDE GENNEMGANGEN AF
ERKLÆRINGSOPGAVER
Nedenfor er der oplistet eksempler på en overordnet beskrivelse af observationer, der har medført det
pågældende forbedringspunkt.
Sikring af, at der ikke sker overtrædelse af uafhængighedsreglerne
Eksempler på observationer der har ført til ovenstående forbedringspunkt:
• Overtrædelse af uafhængighedsreglerne
• Manglende dokumentation for, at revisor har foretaget en uafhængighedsvurdering
• Ikke foretaget tilstrækkelige dokumenterede vurderinger af uafhængighed forud for accept af
opgaver vedrørende levering af rådgivningsydelser/og eller andre ydelser

Sikring af, at der sker tilstrækkelig planlægning af erklæringsopgaven
Eksempler på observationer, der har ført til ovenstående forbedringspunkt:
• Manglende stillingtagen til væsentlige og risikofyldte områder, herunder regnskabsposter der
indeholder væsentlige skøn
• Manglende planlægning af revisionshandlinger vedrørende væsentlige og risikofyldte områder,
eksempelvis
igangværende
arbejder,
udviklingsprojekter,
udskudte
skatteaktiver,
varebeholdninger, going concern
• Manglende eller fejlagtig fastsættelse af væsentlighedsniveau
• Manglende stillingtagen til indregningsmetode vedrørende omsætning
• Mangelfuld planlægning af koncernrevision samt manglende kommunikation med
komponentrevisor
• Manglende stillingtagen til risici for besvigelser
• Ikke udarbejdet revisionsplanlægning
• Ikke taget stilling til særlige krav, der gælder for den pågældende type af virksomhed, der skal
revideres
• Manglende dokumentation for af kendskab til virksomheden og dens omgivelser i planlægningen
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Sikring af, at der udføres tilstrækkelige handlinger/foreligger tilstrækkelig dokumentation for
udført arbejde/er indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis
Eksempler på observationer, der har ført til ovenstående forbedringspunkt:
• Manglende dokumenteret stillingtagen til anvendte regnskabsmæssige skøn
• Manglende dokumentation for, at der er foretaget revision af væsentlige områder, eksempelvis
igangværende arbejder, varelager, goodwill, kapitalandele, investeringsejendomme, udskudte
skatteaktiver, hensatte forpligtelser og udviklingsprojekter
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Manglende dokumentation for, at der er udført tilstrækkelige handlinger som grundlag for den
afgivne erklæring
Manglende gennemgang af begivenheder efter statusdagen
Manglende dokumentation vedrørende stillingtagen til going concern, herunder til, hvorvidt
årsregnskabet indeholder tilstrækkelige oplysninger herom
Manglende revision af omsætning
Manglende sammenhæng mellem konklusion og afgiven erklæring
Manglende dokumentation for kontrol af, at bestyrelsen har overholdt sine forpligtelser i henhold
til selskabslovgivningen
Utilstrækkelig dokumentation for udført koncernrevision og manglende stillingtagen til
rapportering fra komponentrevisor
Manglende dokumentation for, at arbejdspapirer er udarbejdet før afgivelse af
revisionspåtegning, og at underskrivende revisor har gennemgået revisionsdokumentationen
inden afgivelse af revisionspåtegningen
Manglende henvendelse til tidligere revisor ved førstegangsrevision
Manglende dokumentation for, at revisor har forholdt sig til arbejde, som er udført af intern
revision
Manglende indhentelse af engagementsopgørelse fra bank, herunder manglende dokumentation
for alternative handlinger

Sikring af, at der udføres tilstrækkelige handlinger ved erklæring om udvidet gennemgang
Eksempel på observationer, der har ført til ovenstående forbedringspunkt:
• Ikke udført alle de påkrævede supplerende handlinger der skal udføres ved udvidet gennemgang

Sikring af, at der foretages tilstrækkelig kontrol af overholdelse af den regnskabsmæssige
begrebsramme, herunder at der tages stilling til indvirkning for udformningen af erklæringen af
eventuelle overtrædelser
Eksempel på observationer der har ført til ovenstående forbedringspunkt:
• Erklæringsopgaver indeholder flere overtrædelser af årsregnskabsloven, som ikke er afdækket
som led i revisionen, og overtrædelserne er ikke afspejlet i den afgivne revisionspåtegning
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Sikring af, at erklæringer afgives i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen
Eksempler på observationer der har ført til ovenstående forbedringspunkt:
• Manglende forbehold for væsentlige og gennemgribende fejl i årsregnskabet, herunder forkert
indregning og måling
• Manglende forbehold for forkert præsentation af ændrede regnskabsmæssige skøn, manglende
tilpasning af sammenligningstal samt manglende afskrivninger
•
•
•
•
•
•
•

Manglende forbehold for utilstrækkelige beskrivelser i anvendt regnskabspraksis, herunder
fejlagtig præsentation af væsentlige regnskabsposter
Manglende forbehold for væsentlige mangler i årsregnskabet
Sammenblanding mellem reviewerklæring og revisionspåtegning
Manglende supplerende oplysninger om muligt ledelsesansvar
Henvist til forhold i supplerende oplysninger, som ikke fremgår af årsregnskabet
Manglende udtalelse om ledelsesberetningen
Manglende modifikation af udtalelse om ledelsesberetningen
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APPENDIX 2 – BESKRIVELSE AF FORHOLD I § 37, STK. 3, UNDERSØGELSER
I dette afsnit beskrives et uddrag af de undersøgelser, som Erhvervsstyrelsen har iværksat og gennemført på
baggrund af en kvalitetskontrol i 2016.
UAFHÆNGIGHEDSBESTEMMELSER
En revisor har afgivet revisionspåtegning på et selskabs årsrapport. Medejeren og direktøren af selskabet er
ligeledes bestyrelsesformand i den revisionsvirksomhed, som revisionspåtegningen er afgivet igennem. Den
underskrivende revisor er bestyrelsesmedlem og direktør i revisionsvirksomheden. Revisor havde i sin
uafhængighedsvurdering ikke taget dokumenteret stilling til, at der var sammenfald i ledelsen i de to
selskaber. Efter Erhvervsstyrelsens opfattelse er det en væsentlig trussel mod revisors uafhængighed, at der
er sammenfald mellem revisionsvirksomhedens ledelse og ledelsen i den virksomhed, som revisor afgiver
erklæring overfor. I den konkrete situation er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at revisor burde have afstået
fra at afgive erklæring overfor selskabet. På den baggrund besluttede Erhvervsstyrelsen at indbringe revisor
for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen besluttede ligeledes at indbringe revisionsvirksomheden for
Revisornævnet, idet revisionsvirksomheden ikke har sikret anvendelse af revisionsvirksomhedens
kvalitetsstyringsstyringssystem, for så vidt angår dokumenteret stillingtagen til uafhængighed ved afgivelse
af erklæringer gennem revisionsvirksomheden, hvor der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække
tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed.

OVERTRÆDELSE AF GOD REVISORSKIK - GENERELT
Ved kvalitetskontrollen blev der udtaget 4 erklæringsopgaver til gennemgang. Ved samtlige 4
erklæringsopgaver er det konstateret, at kvalitetsstyringssystemet først er udfyldt flere måneder efter
datoen for de afgivne erklæringer. Der er som følge heraf ikke dokumentation for, at der er foretaget
uafhængighedsvurderinger, ligesom der ikke er dokumentation for planlægning og udførelse af revision,
herunder, at der er indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis forud for afgivelse af erklæring på de 4
erklæringsopgaver. På kontroltidspunktet forelå der kundemapper med afstemninger mv., men der forelå
ikke planlægningsnotater eller øvrig dokumentation for, at der var udført revision forud for revisors afgivelse
af revisionspåtegninger. Undersøgelsen blev afsluttet med, at Erhvervsstyrelsen indbragte revisor for
Revisornævnet.
Erhvervsstyrelsen indbragte ligeledes revisionsvirksomheden for Revisornævnet, idet revisionsvirksomheden
ikke har sikret, at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem er implementeret og anvendt ved løsning
af erklæringsopgaver. Derudover har der ikke været udført overvågning af hverken kvalitetsstyringssystemet
eller erklæringsopgaver.
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OVERTRÆDELSE AF GOD REVISORSKIK – GOING CONCERN
Revisor har afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsregnskabet for et
selskab, som efterfølgende er gået konkurs. Konkursdekret er afsagt 7 måneder efter revisors afgivelse af
revisionspåtegningen. Efter Erhvervsstyrelsens vurdering er der i årsregnskabet indikationer på forhold, der
kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabet har haft betydelige
driftsunderskud hvert år siden stiftelsen. Revisor har ikke planlagt revisionshandlinger vedrørende going
concern og udskudte skatteaktiv, som udgør 58 % af balancen. Revisor har oplyst, at revisor har drøftet den
fortsatte drift med kunden i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, men dette er ikke dokumenteret i
arbejdspapirerne. Der foreligger ingen dokumentation for, at der er udført revisionshandlinger relateret til
regnskabsposten udskudte skatteaktiver, herunder dokumentation for, at skatteaktivet vil kunne benyttes
indenfor en tidshorisont på 3-5 år. Der foreligger ikke dokumentation for, at revisor har kommunikeret
relevante usikkerheder i årsregnskabet til selskabets øverste ledelse. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at
der ikke er dokumentation for, at der er udført tilstrækkelig planlægning og revisionshandlinger samt opnået
tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for at kunne afgive revisionspåtegning uden forbehold
vedrørende områderne going concern samt udskudt skatteaktiv. Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor
blev indbragt for Revisornævnet bl.a. under hensyn til, at der var tale om gentagelsestilfælde.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Revisor har afgivet revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger på årsregnskabet for et
selskab, som efterfølgende er gået konkurs. Konkursdekret er afsagt 11 måneder efter revisors afgivelse af
revisionspåtegningen. Efter Erhvervsstyrelsens vurdering er der i årsregnskabet indikationer på forhold, der
kan rejse tvivl om forudsætningen om fortsat drift. Disse forhold omfatter negativ pengestrøm fra driften i
regnskabsåret, samt et på erklæringstidspunktet kendt bortfald af en nøglekunde, hvilket medfører en
væsentlig reduktion i det kommende års forretningsgrundlag. Dokumentation for revision af going concern
vurderes utilstrækkelig, idet revisionsbeviset alene hviler på en drøftelse med ledelsen samt en indhentet
periodebalance, der udviser et underskud. Revisor har ikke dokumenteret yderligere revisionshandlinger,
samt dokumenteret sine undersøgelser om og stillingtagen til, om selskabet har den fornødne likviditet til at
kunne fortsætte driften. Revisor har endvidere ikke dokumenteret at have forholdt sig til betydningen af, at
årsregnskabet ikke indeholder oplysninger om usikkerheden om going concern. Undersøgelsen er afsluttet
med en påtale til revisor.

OVERTRÆDELSE AF GOD REVISORSKIK – VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIVER, DER ER PÅVIRKET AF
VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN
Revisor har i to sager, der er koncernforbundne, afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende
oplysninger. I moderselskabet er der i årsregnskabet indregnet investeringsejendomme, der udgør 92 % af
balancesummen. I datterselskabet er der i årsregnskabet indregnet investeringsejendomme, der udgør 75 %
af balancesummen. I begge sager har revisor i revisionsplanlægningen anført, at der kan være betydelig risiko
i vurdering af ejendomme, der sker på baggrund af en afkastmodel udarbejdet af ledelsen, men risikoen er
af revisor vurderet som værende lav. Revisor har ikke i tilstrækkeligt omfang dokumenteret, hvorledes de af
ledelsen foretagne skøn bliver udøvet samt hvilke elementer, der indgår i den benyttede model, herunder
risici forbundet hermed. På den baggrund er det Erhvervsstyrelsen vurdering, at planlægningen vedrørende
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revision af værdiansættelse af ejendomme er mangelfuld i de to sager. Revisor har ved den udførte revision
af moderskabet ikke i tilstrækkelig grad forholdt sig til de elementer, der indgår i den af ledelsen benyttede
model til værdiansættelse af ejendomme. Den skønnede markedsleje, der indgår i modellen, overstiger den
faktiske husleje med beløb, der ville medføre en væsentligt lavere værdi af ejendommene. Der er derudover
ikke dokumentation for, at revisor har forholdt sig til årets foretagne værdiregulering, herunder i relation til
at tidligere foretagne afskrivninger på investeringsejendommene er modregnet i foretagne
værdireguleringer. Ved den udførte revision af datterselskabet fremgår det ikke af revisors arbejdspapirer,
at revisor har taget stilling til de benyttede afkastsatser, ud over at det anføres, at de er på niveau med
moderselskabets. Der er desuden ikke i arbejdspapirerne dokumenteret, at revisor har taget stilling til, at
ejendommene i sammenligningsåret blev målt til værdien i henhold til offentlige vurderinger, og at selskabet
har ændret metode for udøvelse af regnskabsmæssige skøn. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at revisor
ikke har udført tilstrækkelige revisionshandlinger og ikke har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis
ved revisionen af værdiansættelse af investeringsejendommene i de to sager. Ved revisionen af
datterselskabet er det derudover Erhvervsstyrelsens vurdering, at der ikke er dokumentation for, at der er
planlagt og udført tilstrækkelige handlinger vedrørende revision af indregning og værdiansættelse af udskudt
skatteaktiv. Efter Erhvervsstyrelsens vurdering skulle revisor have taget forbehold i sin revisionspåtegning på
årsregnskabet for datterselskabet for manglende omtale af ændret metode for opgørelse af dagsværdi af
investeringsejendomme og ændret regnskabspraksis samt manglende tilpasning af sammenligningstal.
Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for Revisornævnet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Revisor har afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. I årsregnskabet er der
indregnet varelager, der udgør 17,5 % af balancen og tilgodehavende hos moderselskab, som udgør 31 % af
balancen. Der er planlagt arbejdshandlinger for vurdering af nedskrivninger på begge områder, men der er
ikke dokumentation for, at arbejdshandlingerne er udført, herunder dokumentation for revisors stillingtagen
til nedskrivningsbehov. Revisor har i det sammenfattende memo ikke forholdt sig til områder med væsentlige
risici. Erhvervsstyrelsen har på den baggrund vurderet, at revisor ikke på tilstrækkelig vis har dokumenteret,
at der er udført tilstrækkelige revisionshandlinger vedrørende værdiansættelse af varelager og
tilgodehavende hos moderselskabet, som begge udgør væsentlige regnskabsposter i årsregnskabet.
Undersøgelsen er afsluttet med en påtale til revisor.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
I to erklæringsopgaver har revisor afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.
I den ene sag har revisor ikke planlagt tilstrækkelige revisionshandlinger vedrørende regnskabsposterne
varelager, som udgør 12 % af balancesummen, og udskudt skatteaktiv, som udgør 13 % af balancesummen.
Revisor har ligeledes ikke udført tilstrækkelige revisionshandlinger med henblik på at opnå tilstrækkeligt og
egnet revisionsbevis vedrørende varelagerets tilstedeværelse, ligesom der ikke er udført tilstrækkelige
revisionshandlinger vedrørende værdiansættelsen af varelageret. Revisor har ikke dokumenteret at have
taget stilling til værdiansættelsen af det udskudte skatteaktiv, herunder selskabets mulighed for udnyttelse
inden for en kort årrække. I den anden sag har revisor i planlægningen vurderet, at der er lav risiko i relation
til regnskabsposten varelager, hvorfor der ikke er planlagt arbejdshandlinger i relation til varelageret, som
udgør 54 % af balancesummen. I sagen foreligger der alene en lagerliste, som stemmer til regnskabsposten i
årsrapporten. Revisor har ikke udført relevante handlinger med henblik på at afdække revisionsmålene
tilstedeværelse og værdiansættelse. Undersøgelsen er afsluttet med en påtale til revisor.
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OVERTRÆDELSE AF GOD REVISORSKIK – REVISION AF OMSÆTNING
Revisor har afgivet revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Der er ikke foretaget en
dokumenteret planlægning af områderne omsætning, IT-revision og udviklingsprojekter, herunder er der
ikke taget stilling til forhåndsantagelsen om, at der er risiko for væsentlig fejlinformation som følge af
besvigelser i relation til indregning af indtægter. For så vidt angår omsætning fremgår det af revisors
arbejdspapir, at der skal tages stikprøver, men dette er ikke dokumenteret at være udført. Vedrørende ITrevision er det alene undersøgt, om der foretages back-up. For de aktiverede udviklingsprojekter, som udgør
7 % af balancen, består dokumentationen af et anlægskartotek og dokumentation for tilgange. Revisor har
ikke taget dokumenteret stilling til værdiansættelse af udviklingsprojekter. Efter Erhvervsstyrelsens
vurdering, er der ikke dokumentation for, at der er indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis
vedrørende de 3 områder, hvorfor der efter styrelsens opfattelse er er tale om væsentlige mangler ved den
udførte revision. Undersøgelsen er afsluttet med en påtale til revisor.

OVERTRÆDELSE AF GOD REVISORSKIK – KONCERNREVISION
Revisor har afgivet revisionspåtegning på et koncernregnskab og årsregnskab uden forbehold. Der er afgivet
supplerende oplysninger om andre forhold. Revisor er ligeledes revisor for koncernens væsentligste
komponenter. For så vidt angår selskaber i koncernen, der bliver revideret af komponentrevisor, har revisor
ikke dokumenteret sin stillingtagen til, hvorvidt denne overholder de etiske regler, komponentrevisors faglige
kompetencer, eller om koncernopgaveteamet vil have mulighed for at involvere sig i komponentrevisors
arbejde. Revisor har ikke indhentet yderligere oplysninger fra komponentrevisor end aflagte regnskaber og
revisionsprotokoller. Revisor har ikke taget stilling til, at der forefindes komponenter i konsolideringen, der
har anden regnskabspraksis end moderselskabet, samt til, at der er komponenter, der har en anden
balancedag end moderselskabet. Der foreligger desuden ikke dokumentation for konsolideringsprocessen,
ligesom der ikke er indhentet periodebalancer for komponenter, der bliver revideret af komponentrevisor
forud for revisors erklæringsafgivelse. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at revisor ikke har dokumentation
for, at der er udført tilstrækkelig planlægning af koncernrevisionen, ligesom dokumentationen for revisionen
af konsolideringsprocessen og gennemgang af efterfølgende begivenheder vedrørende koncernregnskabet
er utilstrækkelig. Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for Revisornævnet. Sagen
indeholder ligeledes en overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen. Derudover er der tale om
gentagelsestilfælde, idet revisor tidligere er kendt skyldig af Revisornævnet for overtrædelse af
erklæringsbekendtgørelsen og god revisorskik.

OVERTRÆDELSE AF ERKLÆRINGSBEKENDTGØRELSEN
Revisor har afgivet revisionspåtegning på et koncernregnskab og årsregnskab uden forbehold. Der er afgivet
supplerende oplysninger om andre forhold. I selskabets beskrivelse af anvendt regnskabspraksis mangler et
afsnit, der redegør for indregning og måling af kapitalandele i dattervirksomheder. Ud fra udformningen af
regnskabsposter og indhold af noter i koncernregnskabet og årsregnskabet, er det Erhvervsstyrelsens
vurdering, at selskabet har benyttet årsregnskabslovens § 43 a ved indregning af kapitalandele i
dattervirksomheder. Selskabets regnskabsmæssige behandling af dattervirksomheder med negativ indre
værdi er desuden ikke beskrevet under anvendt regnskabspraksis. Selskabets regnskabsmæssige behandling
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af associerede virksomheder med negativ egenkapital er ligeledes ikke beskrevet. Der mangler derudover
omtale af anvendt regnskabspraksis vedrørende investeringsejendomme. Kapitalandele med negativ indre
værdi er modregnet i regnskabsposten kapitalandele i dattervirksomheder og i kapitalandele i associerede
virksomheder. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode er indregnet med et negativt beløb i
moderselskabets årsregnskab. I moderselskabets resultatopgørelse er der indtægtsført et udbyttebeløb
samtidig med, at der også er indregnet en regulering af indre værdi i dattervirksomheder. Der mangler
desuden noteoplysning om selskabets beholdning af egne aktier, ligesom der mangler omtale af solidarisk
hæftelse ved sambeskatning i noterne. Det er endvidere ikke oplyst, at moderselskabet har afgivet
tilbagetrædelses- og støtteerklæringer over for datterselskabet samt 2 tilknyttede selskaber. 4 af de
konsoliderede selskaber har ikke samme regnskabsperiode som moderselskabet. Der er ikke opgjort indre
værdi af disse selskaber på moderselskabets balancedag. Der er ikke korrigeret for, at et af de konsoliderede
selskaber ikke benytter samme metode for udlodning af udbytte som moderselskabet. Det er
Erhvervsstyrelsens vurdering, at revisor skulle have taget forbehold i sin påtegning for ovenstående fejl og
mangler. Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for Revisornævnet. Sagen indeholder
ligeledes en overtrædelse af god revisorskik. Derudover er der tale om gentagelsestilfælde, idet revisor
tidligere er kendt skyldig af Revisornævnet for overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen og god
revisorskik.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Revisor har afgivet revisionspåtegning uden forbehold, men med supplerende oplysning vedrørende
usikkerhed omkring registrering af datterselskabets aktiver. Årsregnskabet indeholder fejl, idet
kursregulering af primo kapital i datterselskabet er indregnet i resultatopgørelsen. Kursregulering på primo
kapital skal rettelig indregnes direkte på egenkapitalen. Som følge heraf er reserve for nettoopskrivning
opført forkert i årsregnskabet. Fejlen overstiger det af revisor fastsatte væsentlighedsniveau. Som følge heraf
skulle revisor have taget forbehold i sin revisionspåtegning for, at regnskabet ikke giver et retvisende billede.
Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for Revisornævnet. Sagen indeholder ligeledes en
overtrædelse af god revisorskik. Derudover er der tale om gentagelsestilfælde, idet revisor tidligere er kendt
skyldig af Revisornævnet for overtrædelse af god revisorskik
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Revisor har afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. I afsnit om anvendt
regnskabspraksis i årsregnskabet mangler der omtale af indregningskriterie vedrørende omsætningen, samt
indregningskriterie vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning. Der mangler desuden
oplysning om virksomhedens hovedaktivitet. Det er styrelsens vurdering, at disse oplysninger er væsentlige
for regnskabsbruger. Derudover mangler årsregnskabet noteoplysning vedrørende virksomhedspant
svarende til 128 % af selskabets egenkapital samt pant i driftsmidler svarende til 34 % af selskabets
egenkapital. Erhvervsstyrelsen anser de manglende noteoplysninger for at være en væsentlig mangel i
årsregnskabet. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at revisor i sin påtegning skulle have taget forbehold for
manglerne i årsrapporten. Undersøgelsen er afsluttet med en påtale til revisor.
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APPENDIX 3 – BESKRIVELSE AF FORHOLD I § 37, STK. 1, UNDERSØGELSER
I dette afsnit beskrives et uddrag af de § 37, stk. 1, undersøgelser, som Erhvervsstyrelsen har afsluttet i 2017.
Beskrivelsen af de enkelte forhold i nedenstående afsnit indeholder ikke en detaljeret beskrivelse af alle de
forhold, som Erhvervsstyrelsen har lagt vægt på i afgørelsen. Det vil derfor kunne forekomme, at beskrivelsen
af to sager synes at indikere, at der er tale om to ”ens” sager, der er blevet behandlet forskelligt, selvom
dette ikke er tilfældet.

OVERTRÆDELSE AF ERKLÆRINGSBEKENDTGØRELSEN
Erhvervsstyrelsen konstaterede i 11 selskabers årsregnskaber, at en revisor ikke havde taget forbehold for
den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder samt indregning af goodwill til
markedsværdi og/eller ikke afgivet supplerende oplysninger vedrørende ulovlige anpartshaverlån i sine
revisionspåtegninger på samme regnskaber, hvilket var i strid med den dagældende
erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 2 og 7, samt § 7, stk. 2. Undersøgelsen blev afsluttet med, at
revisor blev indbragt for Revisornævnet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Revisor havde i sine revisionspåtegninger på årsregnskaberne for fire ejendomsselskaber afgivet supplerende
oplysninger vedrørende usikkerhed ved indregning og måling af selskabernes ejendomme. Ejendommene var
målt til dagsværdi i årsregnskaberne. Erhvervsstyrelsen vurderede imidlertid, at revisor skulle have taget
forbehold som følgende af manglende revisionsbevis for ejendommenes dagsværdiberegning.
Undersøgelsen
blev
afsluttet
med,
at
revisor
blev
indbragt
for
Revisornævnet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
To revisorer havde ikke taget forbehold i deres revisionspåtegning på en virksomheds årsregnskab, hvori
præsentationen af selskabets omsætning i årsregnskabet ikke er i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser. Virksomheden indregnede dagsværdiregulering af kapitalandele og
andre værdipapirer som en del af omsætningen, hvilket ikke er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for Revisornævnet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
To revisorer havde ikke taget forbehold i deres revisionspåtegning på en virksomheds årsregnskab, hvori der
var foretaget indregning af forhøjelse af selskabets kapital i strid med årsregnskabslovens bestemmelser.
Virksomheden havde indregnet en gældskonvertering i årsregnskabet, selvom beslutningen om
gældskonverteringen først blev truffet i det efterfølgende regnskabsår, hvilket ikke er i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for Revisornævnet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
To revisorer havde ikke modificeret deres udtalelse om ledelsesberetningen i revisionspåtegningen på en
virksomheds årsregnskab. Virksomheden havde foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis og
omklassifikationer inden for omsætningsaktiver i sammenligningsåret. Disse ændringer var imidlertid ikke
omtalt i ledelsesberetningen. Det var Erhvervsstyrelsens opfattelse, at der for så vidt angår selskabets
ændrede regnskabspraksis, var tale om væsentlige ændringer, og at den regnskabsmæssige indvirkning heraf
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har væsentlig betydning for regnskabsbrugers stillingtagen til årsregnskabet, som derfor skulle omtales i
ledelsesberetningen. Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for Revisornævnet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
To revisorer havde ikke taget forbehold i deres revisionspåtegning på en virksomheds årsregnskab for, at der
i årsregnskabet manglede oplysninger om indvirkningen af de foretagne ændringer af anvendt
regnskabspraksis samt usikkerheder ved indregning og måling af aktiver. Årsregnskabet indeholdt ikke
oplysninger om, hvilken indvirkningen den foretagne ændring af anvendt regnskabspraksis har haft på
årsregnskabet. Efter Erhvervsstyrelsens opfattelse havde den foretagne ændring af anvendt regnskabspraksis
en væsentlig indvirkning på årsregnskabet, og det er derfor en væsentlig mangel, at denne oplysning ikke
fremgår af årsregnskabet. Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for Revisornævnet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En revisor havde ikke taget forbehold i sin revisionspåtegning på en virksomheds årsregnskab, hvori der var
foretaget indregning af forhøjelse af selskabets kapital i strid med årsregnskabslovens bestemmelser.
Virksomheden havde indregnet en kapitalforhøjelse i årsregnskabet, selvom beslutningen om
kapitalforhøjelsen først blev truffet i det efterfølgende regnskabsår, hvilket ikke er i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for Revisornævnet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En revisor havde ikke taget forbehold i sin revisionspåtegning på en virksomheds årsregnskab, hvori der var
foretaget indregning af forhøjelse af selskabets kapital i strid med årsregnskabslovens bestemmelser.
Virksomheden havde indregnet en kapitalforhøjelse i årsregnskabet, selvom beslutningen om
kapitalforhøjelsen først blev truffet i det efterfølgende regnskabsår, hvilket ikke er i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for Revisornævnet.

OVERTRÆDELSE AF UAFHÆNGIGHEDSBESTEMMELSERNE
En revisor havde afgivet revisionspåtegninger på to selskabers årsregnskaber, hvis direktør tillige var direktør
i den revisionsvirksomhed, som revisor var tilknyttet og havde afgivet revisionspåtegningerne igennem.
Styrelsen anså dette for at være en overtrædelse af dagældende uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk.
1, nr. 239. Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for Revisornævnet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En revisor havde afgivet revisionspåtegninger på et moder- og datterselskabs årsregnskaber, samtidig med
at han ejede 10 % af stemmerettighederne i moderselskabet gennem et 100 pct. ejet holdingselskab.
Styrelsen anså dette for at være en overtrædelse af den dagældende uafhængighedsbekendtgørelses § 2,
stk. 1, nr. 340. Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for Revisornævnet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni 2008 er ophævet og erstattet med bekendtgørelse nr. 735 af 17. juni 2016. Bestemmelsen er videreført i den
gældende bekendtgørelses § 2, stk. 1, nr. 1.
40 Bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni 2008 er ophævet og erstattet med bekendtgørelse nr. 735 af 17. juni 2016. Bestemmelsen er videreført i den
gældende bekendtgørelses § 2, stk. 1, nr. 1.
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To revisorer havde deltaget i krydsende revision, idet den ene revisor havde revideret årsregnskaberne for
den anden revisors 100 pct. ejede holdingselskab og datterselskab, og den anden revisor havde revideret
årsregnskabet for den første revisors 100 pct. ejede selskab. Erhvervsstyrelsen anså dette for at være en
overtrædelse af uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5. Undersøgelsen blev afsluttet med, at
revisor blev indbragt for Revisornævnet.

OVERTRÆDELSE AF GOD REVISORSKIK
Erhvervsstyrelsen konstaterede i en sag, at en revisor havde overtrådt god revisorskik, idet revisionen af et
selskabs årsregnskab ikke var udført i overensstemmelse med god revisorskik og ikke var tilstrækkeligt
dokumenteret. Erhvervsstyrelsen konstaterede følgende i sagen:
-

-

-

-

Revisor daterede revisionspåtegningen til et tidspunkt, der lå forud for revisionens reelle afslutning,
og før revisor havde modtaget ledelsens regnskabserklæring.
Revisor havde ikke dokumenteret, at han havde gennemgået og godkendt
revisionsdokumentationen forud for afgivelsen af revisionspåtegningen, eller at han havde involveret
sig tilstrækkeligt i løsningen af revisionsopgaven.
Revisor havde ikke opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende værdiansættelsen af
selskabets igangværende arbejder.
Revisor havde ikke dokumenteret, at han opnåede tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende
transaktioner med nærtstående parter.
Revisor havde ikke dokumenteret, at han havde opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at
selskabets udlån til moderselskabet til opkøb i selskabet var lovligt i henhold til selskabslovens § 206,
stk. 1.
Revisor havde ikke dokumenteret, at han havde opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis
vedrørende tilstedeværelse og værdiansættelse af selskabets udviklingsprojekter.
Revisor havde overtrådt dagældende erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 2, idet revisor ikke
tog forbehold for, at sammenligningstallene for poster i pengestrømsopgørelse alle er anført til 0 kr.
i selskabets årsregnskab, at regnskabspraksis for obligationsgælden ikke var beskrevet, og at
obligationsgælden var målt til den nominelle værdi i årsregnskabet.
Revisor havde ikke opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende det forhold, at der ikke
var indregnet en hensættelse til garantiforpligtelser i årsregnskabet.

Undersøgelsen
blev
afsluttet
med,
at
revisor
blev
indbragt
for
Revisornævnet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Erhvervsstyrelsen konstaterede i en sag, at revisor havde overtrådt god revisorskik, idet revisor ikke havde
opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at kapitalandele i tilknyttede virksomheder i et selskabs
årsregnskab var indregnet og målt i overensstemmelse mes årsregnskabslovens § 42. Revisor havde vurderet,
at kapitalandelene skulle nedskrives til en vurderet nettorealisationsværdi. Revisor havde imidlertid ikke
dokumenteret at have forholdt sig til, hvorvidt kapitalværdien eller salgsværdien fratrukket forventede
salgsomkostninger ved værdiansættelsen af kapitalandelene var den højeste, og derfor den relevante værdi
at måle en eventuel nedskrivning i forhold til. Undersøgelsen blev afsluttet med en påtale til revisor.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Revisor havde i en sag revideret årsregnskaberne for fire ejendomsselskaber. Ejendommene var i
årsregnskaberne målt til dagsværdi ved brug af normalindtjeningsmetoden. Erhvervsstyrelsen vurderede, at
revisor ikke havde opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de anvendte afkastsatser eller de opgjorte
lejeindtægter og driftsomkostninger, der indgik i beregningen af ejendommenes dagsværdi. Ligeledes havde
revisor ikke lavet en følsomhedsanalyse af ejendommenes dagsværdi. Erhvervsstyrelsen anså dette for at
være en overtrædelse af god revisorskik. Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for
Revisornævnet.
Erhvervsstyrelsen vurderede i samme sag, at revisor havde overtrådt god revisorskik, idet revisor ikke havde
udført tilstrækkelige revisionshandlinger i relation til revisors vurdering af de fire ejendomsselskabers
fortsatte drift ved revisionen af de fire ejendomsselskabers årsregnskaber. Erhvervsstyrelsens vurdering
byggede blandt andet på, at der ikke forelå samlede budgetter for selskaberne for henholdsvis den
forventede drift eller det forventede, samlede cash flow for hvert selskab, herunder udsigter for afvikling af
selskabernes langfristede gæld. Revisor oplyste i sagen, at han havde været i kontakt med de fire
ejendomsselskabers kreditgiver, der verbalt havde bekræftet et tilsagn om fortsat finansiering af de fire
selskaber. Erhvervsstyrelsen fandt ikke, at denne kontakt var dokumenteret, og styrelsen vurderede, at
revisor burde have indhentet et dette tilsagn på skrift. Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev
indbragt for Revisornævnet.
Erhvervsstyrelsen vurderede endvidere i samme sag, at revisor havde overtrådt god revisorskik, idet revisor
i et af de fire ejendomsselskaber ikke havde opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for indregning og
måling af et udskudt skatteaktiv i ejendomsselskabets årsregnskab. Undersøgelsen blev afsluttet med, at
revisor blev indbragt for Revisornævnet.
Erhvervsstyrelsen vurderede endeligt i samme sag, at revisor havde overtrådt god revisorskik, idet revisor i
tre ud af de fire ejendomsselskaber ikke havde opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for
værdiansættelsen af de tre ejendomsselskabers tilgodehavender hos det fjerde ejendomsselskab.
Erhvervsstyrelsen vurderede, at revisor ikke havde taget stilling til, hvorvidt det fjerde ejendomsselskab
realistisk kunne forventes at forøge indtægterne væsentligt og dermed være i stand til at foretage
tilbagebetaling de kommende år. Revisor havde endvidere ved sin vurdering ikke inddraget den
omstændighed, at det fjerde ejendomsselskabs forventede likviditetsunderskud for det kommende år,
forventedes at skulle dækkes af de øvrige koncernselskaber. Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor
blev indbragt for Revisornævnet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Erhvervsstyrelsen konstaterede i en sag, at to revisorer havde overtrådt god revisorskik, idet revisorerne ikke
har dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for at kunne afgive
revisionspåtegning uden forbehold på en virksomheds årsregnskab. Erhvervsstyrelsen konstaterede følgende
ved gennemgangen af revisionen af virksomhedens årsregnskab:
-

Revisorerne har ikke udført tilstrækkelige risikovurderingshandlinger som led i
revisionsplanlægningen.
Revisorerne har ikke dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for
værdiansættelsen af selskabets værdipapirer, der er indregnet i årsregnskabet under
omsætningsaktiver, og som er målt til dagsværdi.
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-

Revisorerne har ikke dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for
værdiansættelsen af tilgodehavender hos to tilknyttede virksomheder.
Revisor har ikke på tilstrækkelig vis dokumenteret den udførte revision af virksomhedens omsætning.
Revisorerne har ikke på tilstrækkelig vis dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og egnet
revisionsbevis for værdiansættelsen af det indregnede udskudte skatteaktiv.
Revisorerne har ikke på tilstrækkelig vis dokumenteret deres gennemgang af going concern
Revisor har ikke på tilstrækkelig vis dokumenteret deres kontrol af overholdelse af den
regnskabsmæssige begrebsramme, for så vidt angår ændring af anvendt regnskabspraksis, herunder
for så vidt angår indregning, måling og præsentation af sammenligningstal i årsregnskabet.

Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for Revisornævnet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En revisor havde i strid med god revisorskik ikke ved revisionen af en virksomheds årsregnskab dokumenteret
at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende andre tilgodehavender. Undersøgelsen blev
afsluttet med, at revisor blev indbragt for Revisornævnet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Erhvervsstyrelsen konstaterede i en sag, at to revisorer havde overtrådt god revisorskik, idet revisorerne ikke
har dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for at kunne afgive
revisionspåtegning uden forbehold på en virksomheds årsregnskab. Erhvervsstyrelsen konstaterede ved
gennemgangen af revisionen af virksomhedens årsregnskab, at revisor ikke havde dokumenteret at have
opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende ejerskab, præsentation og værdiansættelse af
regnskabsposten andre værdipapirer og kapitalandele samt tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder.
Desuden havde revisor ikke dokumenteret at have udført tilstrækkelige revisionshandlinger i relation til
afstemning af mellemværender. Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for
Revisornævnet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Erhvervsstyrelsen konstaterede i en sag, at revisor ikke havde dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og
egnet revisionsbevis som grundlag for at kunne afgive revisionspåtegning uden forbehold på
årsregnskaberne for fire kommanditselskaber. Undersøgelsen blev afsluttet med, at revisor blev indbragt for
Revisornævnet.

REGISTRERINGSFORHOLD
Styrelsen har i en sag truffet afgørelse om, at det var en overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 2, at revisor
afgav erklæringer med sikkerhed uden at være tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed. Kun godkendte
revisionsvirksomheder kan udtages til kvalitetskontrol, og den pågældende revisor har således afgivet
erklæringer med sikkerhed uden at være underlagt den lovpligtige kvalitetskontrol. Undersøgelsen blev
afsluttet med, at revisor blev indbragt for Revisornævnet.
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