
når kvalitet

tæller

En handlingsplan med forslag til at optimere kvaliteten i revisorbranchen

Kvalitet og høj faglighed er forudsætning- 
erne for, at revisorer kan bestride rollen 
som offentlighedens tillidsrepræsentant 
og have eneretten til at revidere virksom-
heders regnskaber. FSR – danske revi-
sorers kvalitetsudvalg har udarbejdet en 
handlingsplan, som intensiverer arbejdet 
med at sikre, at foreningens medlemmer 
leverer den højeste kvali- 
tet. Handlingsplanen skal signalere til 
omverden, at foreningens medlemmer 
prioriterer kvalitet i arbejdet meget højt 
og står sammen om at ville optimere 
kvaliteten. Handlingsplanen dækker 
samme periode som foreningens over-
ordnede strategi for 2019 – 2021 og har 
en stærk opstartsperiode i 2019.

FSR – danske revisorer har følgende 
overordnede ønsker:
 – en styrket, effektiv og kompetent  
 offentlig kontrol. Branchen er ind- 
 stillet på at bidrage til dette, så længe  
 finansieringen er fair og betalingen  
 pålægges dem, der underlægges tilsyn
– at der kan måles på kvaliteten og  
 effektiviteten i branchens tillidsydel- 
 ser og udviklingen heri
– at fokusere på og prioritere at for- 
 bedre medlemmernes egen kontrol  
 med kvaliteten og holde orden i eget  
 hus ved at ekskludere medlemmer,  
 som groft tilsidesætter eller gen- 
 tagne gange ikke lever op til kvalitets- 
 kravene. 

Med udgangspunkt i disse ønsker in-
deholder handlingsplanen 31 konkrete 
initiativer. Den første del ”Foreningens 
aktive understøttelse af medlemmernes 
kvalitet” indeholder 14 tiltag, som 
foreningen selv vil arbejde videre med. 
Anden del af handlingsplanen ”Forslag til 
fremtidens kvalitetskontrol” indeholder 
17 forslag, som er møn-tet på udførelsen 
af det offentlige tilsyn med revisorer 
og revisionsvirksomheder. Foreningen 
vil igennem dialog og samarbejde med 
Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen 
arbejde for en optimering af kvaliteten i 
revisorbranchen, og disse 17 forslag skal 
ses i den sammenhæng. 
 

Forslag til fremtidens kvalitetskontrol indeholder  
17 forslag, som blandt andet indbefatter:
– Åbenhed om, hvilke revisionsvirksomheder der er udtaget til  
 kvalitetskontrol og om årsagen til udvælgelse
– Konkrete forslag til, hvordan kvalitetskontrollen kan effektivise- 
 res, herunder at der tages hensyn til digitaliseringen
– Krav om hurtigere responstid
– Retfærdig gebyrstruktur, hvor betaling kun pålægges dem der  
 underlægges tilsyn. Derved skal der eksempelvis ikke opkræ- 
 ves gebyr for holdingselskaber, hvorigennem der ikke afgives  
 erklæringer
– Der skal oplyses navne på revisorer og revisionsvirksomheder,  
 hvor Revisornævnet har idømt bøder på mere end 100.000 kroner
– Det offentlige tilsyn med revisorerne skal have tilstrækkelige  
 og kompetente ressourcer.

Foreningens aktive understøttelse af medlemmernes  
kvalitet via 14 tiltag, herunder:
– Konkrete forslag til kriterier for måling af kvaliteten i revi- 
 sionen (Audit Quality Indicators)
– Hjælp til medlemmerne med implementeringen af de nye  
 kommende kvalitetsstyringsstandarder
– Øget fokus på intern overvågning gennem informations- 
 kampagne og stikprøveundersøgelse
– Styrket faglig information, dialogmøder og udvikling for  
 SMV-revisorer
– Udbredelse af foreningens redskab til at udføre årsagsanalyser.  
 Redskabet er målrettet mindre og små revisionsvirksomheder
– Årlig analyse og rapport om udviklingen i afgørelser fra kvali- 
 tetskontrollen og sager ved Revisornævnet med henblik på  
 at konstatere, om det ændrede sanktionsregime efterleves.

17 forslag14 tiltag

Handlingsplanen kan downloades på www.fsr.dk/naarkvalitettaeller

http://m.fsr.dk/Faglige_informationer/Synlig%20kvalitet/Naar%20kvalitet%20taeller

