
Vejledning om implemen-
tering af de nye kvalitetssty-
ringsstandarder ISQM 1 og 2
FSR - danske revisorers Kvalitetsudvalg

August 2022
Version 1.0



2

Indholdsfortegnelse
Indledning             3

1 Baggrund og formål med nye standarder          4

2 Ikrafttrædelse og implementering          5

3  Nye ISQM 1- og 2-standarder vs. ISQC 1        5

4  ISQM 1 —  struktur og indhold          7

5  ISQM 1 —  kvalitetsmål, risici og kontroller       9

5.1 Kvalitetsmål            10

5.2 Kvalitetsrisici (risikovurderingen)         10

5.3 Reaktion på kvalitetsrisici – politikker, procedurer og kontroller     11

6 ISQM 1 – praktisk implementering af de enkelte komponenter    12

6.1 Risikovurderingsproces           12

6.2 Overordnet ledelse og ledelsesansvar        12

6.3 Relevante etiske krav           15

6.4 Accept og fortsættelse af kunderelationer og specifikke opgaver    18

6.5 Opgavens udførelse          19

6.6 Ressourcer            21

6.7 Information og kommunikation         25

6.8 Overvågning og afhjælpning         27

6.9 Evaluering            29

7 ISQM 2 – struktur og indhold         29

8 ISQM 2 – indhold og praktisk implementering      30

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske kvalitetsmål til de enkelte komponenter fra ISQM 1 32

Bilag 2: Oversigt over relevante referencer og tilhørende links     33



3

Den 15. december 2022 træder de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2 i kraft. Disse standarder afløser den 
gældende standard ISQC 1.

De nye kvalitetsstyringsstandarder har til hensigt at styrke revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, blandt 
andet gennem flere konkrete og specifikke vurderinger af de forhold og risici, der eksisterer i den enkelte revisions-
virksomhed, og en mål- og risikorettet reaktion herpå ved implementering af specifikke politikker og procedurer.
Planlægning af implementeringen af ISQM 1 tager udgangspunkt i et overblik over og forståelse af det nuværende 
implementerede kvalitetssystem og risici herved, og hvad der derefter er krævet for at tilpasse de nuværende kon-
troller til ISQM 1-standardens krav.

Den nye standard ISQM 2 vedrører revisionsvirksomhedernes kvalitetssikringsgennemgang, der er udskilt i en sær-
skilt standard. ISQM 2 omhandler udnævnelse og kvalificering af en kontrollant til kvalitetssikringsgennemgang og 
kontrollantens ansvar i forbindelse med udførelse og dokumentation af en kvalitetssikringsgennemgang. Standar-
den er alene relevant for opgaver, hvor kvalitetssikringsgennemgang er krævet udført i henhold til ISQM 1, eller hvor 
revisionsvirksomheden frivilligt tilvælger kvalitetssikringsgennemgang.

Kvalitetsudvalget i FSR – danske revisorer har udarbejdet denne vejledning, der er tænkt som en hjælp til såvel de 
små/mindre som de mellemstore/større revisionsvirksomheder med at få overblik over, hvad der er krævet for at leve 
op til kravene i ISQM 1 og 2. 

I vejledningen gives eksempler på tilrettelæggelse af kontroller, som er tilpasset typen af revisionsvirksomhed, med 
henblik på at adressere risici relateret til specifikke kvalitetsmål. Udvalget vil understrege, at der alene er tale om 
illustrative eksempler, og at andre tiltag mv. kan opfylde kravene efter ISQM 1 og 2. 

Denne vejledning erstatter ikke læsningen af kvalitetsstyringsstandarderne ISQM 1 og ISQM 2, herunder krav og 
tilhørende vejledning i disse standarder.

Dette er en vejledning til revisorer og revisionsvirksomheder om såvel indholdet som implementeringen af kvali-
tetsstyringsstandarderne ISQM 1 og 2. FSR – danske revisorer er ikke ansvarlig for den enkelte revisionsvirksomheds 
overholdelse eller implementering af standardernes krav.

Redaktionen er afsluttet den 31. maj 2022.

Vejledningen opdateres ved behov. 

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske kvalitetsmål til de enkelte komponenter fra ISQM 1
Bilag 2: Oversigt over relevante referencer og tilhørende links

Indledning
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Formålet med kvalitetsstyringsstandarderne, der er udarbejdet og godkendt af International Auditing and Assuran-
ce Standards Board (IAASB), er at fastlægge standarder og retningslinjer for det ansvar, der påhviler en revisionsvirk-
somhed for at designe, implementere og efterleve et kvalitetsstyringssystem, der tilsikrer, at revisionsvirksomheden 
og dens medarbejdere overholder lovkrav og faglige standarder generelt, herunder afgiver korrekte erklæringer1.

Hidtil har ISQC 1 ”Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver 
med sikkerhed samt beslægtede opgaver” udgjort standarden vedrørende revisionsvirksomhedens kvalitetssty-
ringssystem. Dette ændres fra og med den 15. december 2022, hvor ISQM 1 “Quality Management for Firms that 
Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements” og ISQM 
2 ”Engagement Quality Reviews” træder i kraft. 

I ISQM 1 refereres der til kvalitetsstyringssystemet som ”System of Quality Management” (SoQM), der medvirker til at 
skabe et miljø, der understøtter, at opgaver udføres med det rette kvalitetsniveau, og at dette rette kvalitetsniveau 
opretholdes på alle revisionsvirksomhedens erklæringsopgaver.

De nye kvalitetsstyringsstandarder har til hensigt at styrke revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem yderli-
gere, blandt andet gennem konkrete og specifikke vurderinger af de forhold og risici, der eksisterer i den enkelte 
revisionsvirksomhed, og en mål- og risikorettet reaktion herpå ved implementering af specifikke politikker og proce-
durer. Dette gøres i praksis ved:
• at opstille specifikke kvalitetsmål
• identificere risici for, at disse kvalitetsmål ikke opnås
• reagere på de identificerede risici ved at etablere og implementere specifikke kontroller, politikker og procedu-

rer, der medvirker til, at kvalitetsmål opnås.

Kvalitetsmål, risici og kontroller er nærmere beskrevet i afsnit 5.

Gennem et mere skræddersyet kvalitetsstyringssystem målrettet den enkelte revisionsvirksomhed sikres det sam-
tidig, at dette bruges effektivt og risikorettet med en øget kvalitet ved udførelse af erklæringsopgaver til følge. End-
videre medfører den større målrettethed en bedre skalerbarhed, hvilket er særligt relevant at iagttage for mindre 
revisionsvirksomheder. 

ISQM 1 pålægger revisionsvirksomhedens ledelse en endnu større rolle end hidtil i den praktiske implementering og 
efterlevelse af kvalitetsstyringssystemet, og standarden understøtter i endnu større omfang, at et effektivt kvalitets-
styringssystem er et anliggende på virksomheds-/ledelsesniveau. Endvidere er der, sammenholdt med den tidligere 
kvalitetsstyringsstandard ISQC 1, et skærpet fokus på overvågning af kvalitetsstyringssystemet og afhjælpning af 
fejl og mangler, der måtte blive identificeret. Kvalitetsstyringen tager fortsat udgangspunkt i komponenter i kva-
litetsstyringssystemet, men ISQM 1 udvider de fra ISQC 1 velkendte seks komponenter med to nye, der omhandler 
henholdsvis risikovurderingsprocessen vedrørende revisionsvirksomhedens kvalitetsmål samt en komponent, der 
omhandler information og kommunikation af og om forhold og områder, der er relevante for revisionsvirksomhe-
dens kvalitetsstyring. 

Området for kvalitetsstyring er generelt reguleret i revisorloven2 samt den tilhørende bekendtgørelse om revisi-
onsvirksomheders interne organisation.3  God kvalitetsstyringsskik defineres fremadrettet blandt andet inden for 
rammerne af krav og vejledning fra ISQM 1 og ISQM 2.

Ud over revisorloven, bekendtgørelse om revisionsvirksomheders interne organisation samt ISQM 1 og ISQM 2 er der 
ligeledes krav til kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder i revisorforordningen,4 der omhandler revision af virksom-
heder af interesse for offentligheden.5 De særlige forhold, der knytter sig hertil, vil ikke blive behandlet yderligere i 
vejledningen. 

1 Baggrund og formål med nye standarder

1 Tilsvarende ISQC 1 omfatter ISQM 1 en revisionsvirksomheds ansvar for dens kvalitetsstyringssystem for revision og review af regnskaber og andre  
  erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver.
2 Lovbekendtgørelse nr. 25 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder af 8. januar 2021 med senere ændringer, kapitel 6. Intern organisation,  
  kvalitetsstyring og kvalitetskontrol.
3 Bekendtgørelse nr. 762 af 21. juni 2016 om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation.
4 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.
5 Virksomheder af interesse for offentligheden er i revisorlovens § 1 a, nr. 3, defineret som a) virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter  
  eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået  
  aftale med på det finansielle område, og b) finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, b og e, i lov om finansiel virksomhed.
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Kort om ikrafttrædelsestidspunktet
Kvalitetsstyringssystemer i overensstemmelse med ISQM 1 skal designes og implementeres senest den 15. decem-
ber 2022, og evalueringen heraf skal udføres inden for et år, dvs. senest den 15. december 2023.

Planlægning af implementering 
Planlægning af implementeringen af ISQM 1 tager udgangspunkt i et overblik over og forståelse af det nuværende 
implementerede kvalitetssystem. Det er således vigtigt at få overblik over revisionsvirksomhedens nuværende risici 
og kontroller.

Beskrivelse af aktiviteter (overordnet) frem mod ikrafttrædelse:
• Aktiviteter frem til ikrafttrædelsestidspunktet:

• Etablere kvalitetsmål 
• Identificere og vurdere kvalitetsrisici tilknyttet de enkelte kvalitetsmål 
• Tilpasse og forbedre eksisterende kontroller 
• Designe og implementere nye kontroller 
• Designe og implementere overvågningsaktiviteter 

• Aktiviteter efter ikrafttrædelsestidspunktet: 
• Drift af kontroller og overvågningsaktiviteten påbegyndes
• Evaluere kvalitetsstyringssystemet inden for et år

2 Ikrafttrædelse og implementering

Som nævnt tidligere erstattes den hidtil gældende kvalitetsstyringsstandard ISQC 1 den 15. december 2022 med to 
nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og ISQM 2. På overordnet plan indebærer de nye standarder et paradigme-
skifte i forhold til kvalitetsstyring, idet standarderne ændrer fokus fra quality control (ISQC) til quality management 
(ISQM). En anden markant ændring er, at kvalitetssikringsgennemgang er blevet udskilt til en særskilt standard, 
ISQM 2, der ikke vil være relevant for alle typer erklæringsopgaver. Se hertil afsnit 7 og 8. 

ISQM 1 indeholder otte komponenter, der skal anses for lige vigtige samt indbyrdes forbundne. Formålet med 
denne standard er at øge robustheden af en revisionsvirksomheds kvalitetsstyringssystem gennem fastlæggelse af 
kvalitetsmål, risici og kontroller. Standarden har fokus på en proaktiv og risikobaseret tilgang til kvalitetsstyring, lige 
som standarden er skalerbar, hvilket er særligt relevant for mindre revisionsvirksomheder.

For både ISQM 1 og ISQM 2 gælder, at revisionsvirksomhedens ledelse har en fremtrædende rolle i forhold til at 
sikre, at god kvalitet opnås, standarderne har et øget fokus på review/godkendelser (second set of eyes) samt doku-
mentation af kontroller mv.

Af oversigten nedenfor fremgår de primære forskelle mellem ISQC 1 og ISQM 1 og ISQM 2.

3  Nye ISQM 1- og 2-standarder vs. ISQC 1 
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ISQM 1 ISQC 1 Primære forskelle

Kvalitetsmål, risici og kontroller Politikker og procedurer Øget fokus på tilpasning til virksom-
hedens omgivelser
Proaktiv
Risikobaseret tilgang
Skalerbarhed

Overordnet ledelse og ledelsesan-
svar

Ledelsesansvar for kvalitet Tone at the top
Øget fokus på kulturen omkring 
kvalitetsstyring i hele organisationen
Strategiske beslutninger skal under-
støtte kvalitetsstyring

Virksomhedens risikovurderingspro-
ces

[Ny komponent] Gælder for alle komponenter:
• Etablering af kvalitetsmål
• Identificering og vurdering af 

risici
• Design og implementering af 

handlinger

Etiske krav Etiske krav Ingen væsentlige ændringer, men ri-
sikovurdering også her hvor relevant

Accept og fortsættelse af kundefor-
hold og specifikke opgaver

Accept og fortsættelse af kundefor-
hold og specifikke opgaver

Ingen væsentlige ændringer, men ri-
sikovurdering også her hvor relevant

Opgavens udførelse Opgavens udførelse Præcisering af, hvilke opgaver der 
skal udtages til kvalitetssikringsgen-
nemgang
Udskillelse af kvalitetssikringsgen-
nemgang i særskilt standard (ISQM 
2)

Ressourcer Menneskelige ressourcer Tilføjelse af teknologiske ressourcer
Tilføjelse af intellektuelle ressourcer

Information og kommunikation [Ny komponent] Fokus på tovejskommunikation og 
løbende vidensdeling og kommuni-
kation i revisionsvirksomheden og 
eksternt

Overvågnings- og udbedringsproces Overvågning Fokus på løbende overvågning og 
udbedring
Årsagsanalyse

Dokumentation Dokumentation Dokumentation af stillingtagen til 
vurdering af risikovurdering

Netværk Netværk Mere proaktiv kommunikation
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ISQM 2 ISQC 1 Primære forskelle

Kvalitetskontrollanter Indeholdt i opgaves udførelse i ISQC 
1

Øget fokus på kompetencer og 
autoritet, herunder også for assisten-
ter

Udførelsen Indeholdt i opgaves udførelse i ISQC 
1

Mere fokus på løbende involvering

Dokumentation Indeholdt i opgaves udførelse i ISQC 
1

Skærpet krav til dokumentation

ISQM 1 omhandler revisionsvirksomhedens ansvar for at etablere, implementere og anvende et kvalitetsstyringssy-
stem for revision og review af finansielle regnskaber og andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede 
opgaver.

ISQM 1 behandler otte interagerende områder (komponenter), der omhandler hovedområderne i et kvalitetssty-
ringssystem samt andre krav på specifikke områder.

4  ISQM 1 —  struktur og indhold 
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Komponent Indhold af komponenten

Overordnet ledelse og ledelsesansvar Komponenten omhandler forhold som revisionsvirk-
somhedens kultur, ledelsesansvar og ansvarlighed, virk-
somhedens organisatoriske struktur, tildeling af roller 
og ansvar samt ressourceplanlægning og allokering.

Virksomhedens risikovurderingsproces Komponenten beskriver den proces, som virksomhe-
den skal følge ved implementering af en risikobaseret 
tilgang til kvalitetsstyring. 
Risikovurderingsprocessen består i etablering af kvali-
tetsmål, identificering og vurdering af risici for at opnå 
kvalitetsmålene og planlægning og implementering af 
reaktionerne på de vurderede kvalitetsrisici.

Relevante etiske krav Komponenten omhandler opfyldelse af relevante etiske 
krav for virksomheden og dens medarbejdere. Derud-
over omhandler komponenten også relevante etiske 
krav i det omfang, at de gælder for eksempelvis under-
leverandører til revisionsvirksomheden (”service provi-
ders”).

Accept og fortsættelse Komponenten omhandler virksomhedens vurderinger 
af, om de kan acceptere eller fortsætte kundeforhold 
eller konkret engagement.

Opgavens udførelse Komponenten omhandler virksomhedens handlinger 
for at fremme og støtte ensartet udførelse af kvalitets-
opgaven, herunder gennem vejledning, tilsyn og review, 
konsultation og eventuelle uenigheder i teamet.
Endvidere omfatter komponenten, hvordan virksomhe-
den understøtter opgaveteamet i at udføre professionel 
vurdering og, når det er relevant for opgavens art og 
omstændigheder, udøver professionel skepsis.

Ressourcer Komponenten omhandler virksomhedens arbejde med 
at opnå, udvikle, anvende og vedligeholde og tildele 
ressourcer rettidigt til at muliggøre opbygning, imple-
mentering og anvendelse af kvalitetsstyringssystemet. 
Ressourcer omfatter teknologiske, intellektuelle og 
menneskelige ressourcer.

Information og kommunikation Komponenten omhandler indsamling, udarbejdelse 
eller anvendelse af information vedrørende kvalitetssty-
ringssystemet og kommunikation inden for virksom-
heden og til eksterne parter rettidigt til at opbygge, 
implementere og anvende kvalitetsstyringssystemet.

Overvågning og afhjælpning Overvågning og afhjælpning er udtryk for processen, 
som giver virksomheden relevant, pålidelig og rettidig 
information om opbygning, implementering og anven-
delse af kvalitetsstyringssystemet, og som sikrer, at der 
reageres med passende foranstaltninger på mangler, så 
mangler afhjælpes rettidigt.
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Som beskrevet ovenfor fastsætter ISQM 1 konkrete krav til revisionsvirksomhedens risikovurderingsproces samt 
overvågning og afhjælpning, som virksomheden skal følge. 

De andre områder består af kvalitetsområder, som revisionsvirksomheden skal etablere, der danner grundlag for 
identificering og vurdering af kvalitetsrisici og etablering og implementering af reaktioner herpå for at opfylde de 
givne kvalitetsmål.

De andre krav i ISQM 1, der omhandler konkrete områder ud over de otte omtalte områder, omhandler:
• Tildeling af ansvar forbundet til kvalitetsstyringssystemet
• Konkrete reaktioner, som virksomheden skal etablere og implementere
• Omstændigheder, når virksomheden tilhører et netværk og anvender netværkskrav eller netværkstjenester i sit 

kvalitetsstyringssystem
• Den årlige evaluering af kvalitetsstyringssystemet udført af ledelsen og ledelsens præstationsevaluering, samt
• Dokumentation.

I afsnit 6 behandles de enkelte områder nærmere.

Som det også fremgår af afsnit 1, har de nye kvalitetsstyringsstandarder til hensigt at styrke revisionsvirksomhedens 
kvalitetsstyringssystem yderligere, blandt andet ved at: 
• opstille specifikke kvalitetsmål
• identificere risici for, at disse kvalitetsmål ikke opnås
• reagere på de identificerede risici ved at etablere og implementere specifikke politikker, procedurer og kontrol-

ler, der tilsikrer, at de identificerede risici ikke opstår og effektueres

Alle led i revisionsvirksomhedens arbejde med specifikke kvalitetsmål, kvalitetsrisici og design og implementering 
af relevante politikker, procedurer og kontroller skal dokumenteres.

5  ISQM 1 —  kvalitetsmål, risici og kontroller

Forstå forhold og om-
stændigheder, handlinger 
eller manglende handlin-
ger, der kan have negativ 
indvirkning på opnåelsen 
af kvalitetsmålene

Risiko = hvordan forhold 
og omstændigheder, 
handlinger eller manglen-
de handlinger kan have 
negativ indvirkning på 
opnåelsen af kvalitetsmål- 
ene

Overvej, hvilke risici der har rime-
lig sandsynlighed for at
(i)     forekomme; og
(ii)     individuelt eller i kombina-
tion med andre risici at have en 
negativ indvirkning på opnåelsen 
af et eller flere kvalitetsmål

Identificér og vurdér kvali-
tetsrisiciene

Kvalitetsrisici, der er blevet 
vurderet

Tag højde for hvordan og i hvilken 
grad forhold og omstændighe-
der, handlinger eller manglende 
handlinger kan have en negativ 
indvirkning på opnåelsen af kvali-
tetsmålene

Vurdering af forekomst 
og negativ indvirkning 
på et eller flere kvali-
tetsmål
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5.1 Kvalitetsmål
Hensigten med kvalitetsstyringssystemet er overordnet at sikre kvaliteten ved udførelsen af opgaver, herunder at 
revisionsvirksomheden og dens medarbejdere overholder lovkrav og faglige standarder generelt samt afgiver kor-
rekte erklæringer. 

For at sikre indfrielse af denne overordnede målsætning, defineres og fastsættes der kvalitetsmål, der er specifikke, 
og som kan henføres til de enkelte komponenter i kvalitetsstyringssystemet. Kvalitetsmålene allokeres som ud-
gangspunkt til seks ud af de otte komponenter i kvalitetsstyringssystemet:
• Overordnet ledelse og ledelsesansvar
• Relevante etiske krav
• Accept og fortsættelse af kundeforhold og specifikke opgaver
• Opgavens udførelse
• Ressourcer
• Information og kommunikation.

Komponenterne ”Virksomhedens risikovurderingsproces” og ”Overvågning og afhjælpning” er ikke genstand for 
allokering af kvalitetsmål, da disse processer er genstand for eksplicitte krav til udførelse og derfor ikke er relevante 
for specifikke vurderinger i kvalitetsmålsætninger.

Kvalitetsmålene er udtryk for de målsætninger, som revisionsvirksomheden ønsker at opnå inden for hver af de om-
handlede komponenter. Et eksempel kunne være:

Kvalitetsmål for komponenten ”Opgavens udførelse”: Opgavefilen skal altid, og uden undtagelse, senest være afsluttet og 
arkiveret inden for 60 dage fra dateringen af den afgivne erklæring.

Hvis det kan styrke mulighederne for at indfri et givent kvalitetsmål, kan der opstilles delmål inden for de enkelte 
kvalitetsmål.

Det er endvidere væsentligt at bemærke, at kvalitetsmål kan overlappe og understøtte hinanden på tværs af kom-
ponenter. Således vil konkrete politikker, procedurer og kontroller kunne gavne flere kvalitetsmål under flere kom-
ponenter.

5.2 Kvalitetsrisici (risikovurderingen)
Kvalitetsrisici er udtryk for, hvad der kan gå galt ved indfrielsen af de fastsatte kvalitetsmål, og hvad der kan have 
negativ indvirkning herpå. For at revisionsvirksomheden benytter sine ressourcer mest effektivt og opnår de kvali-
tetsmålsætninger, der er fastsat, er det derfor vigtigt at afklare, hvilke kvalitetsrisici der eksisterer. Fokus skal være 
på de væsentligste kvalitetsrisici, og som må anses at have følgende karakteristika:
• Høj risiko for, at kvalitetsrisikoen måtte opstå og effektueres, og
• Stor negativ påvirkning på opnåelse af de fastsatte kvalitetsmål, såfremt kvalitetsrisikoen måtte opstå og effek-

tueres. 

ISQM 1 anerkender således, at visse kvalitetsrisici er mere væsentlige end andre. 

Fastsættelse af kvalitetsrisici sker på baggrund af en indgående viden om revisionsvirksomheden og de særlige ken-
detegn, der er herved. Dette kan eksempelvis være særlige forhold, begivenheder og omstændigheder, der knytter 
sig til revisionsvirksomhedens kundeportefølje, medarbejdersammensætning, ekspertise, antal kontorsteder mv., 
men også eksterne faktorer, eksempelvis eventuelle rekrutteringsudfordringer i branchen. Revisionsvirksomhedens 
ledelse kan eksempelvis konkludere, at revisionsvirksomhedens medarbejdersammensætning og -størrelse ikke 
står mål med arten og omfanget af revisionsvirksomhedens eksisterende og potentielle kunder. Dette vil kunne 
udgøre en kvalitetsrisiko for flere kvalitetsmål.

Det er hertil vigtigt at bemærke, at særlige kendetegn ved revisionsvirksomheden skal tages bogstaveligt. En 
revisionsvirksomhed, der primært betjener mindre og mellemstore ejerledede virksomheder, kan adskille sig fra 
tilsvarende størrelse revisionsvirksomheder med samme primære kundegruppe. Eksempelvis kan forskelligartede 
kunder udgøre stor forskel på de tilstedeværende kvalitetsrisici. Det er således ikke muligt at lave en direkte kobling 
af relevante kvalitetsrisici alene baseret på størrelsen af revisionsvirksomheden. Kvalitetsrisici skal vurderes konkret 
og være tilpasset den enkelte revisionsvirksomhed. 

Risikovurderingsprocessen ved identifikation af kvalitetsrisici skal dokumenteres og kan kortfattet opsummeres 
som følger.
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5.2.1 Forstå revisionsvirksomheden, herunder specifikke omstændigheder, særlige forhold og specifikke 
kendetegn
Dette step omfatter bl.a. en vurdering af (ej udtømmende):
• Revisionsvirksomhedens størrelse, antal kontorsteder og geografisk placering heraf, brug af eksterne servicele-

verandører mv.
• Markedsandel, økonomiske beslutninger, strategi mv.
• Revisionsvirksomhedens ledelse og sammensætningen heraf (kompetencer) mv.
• Medarbejdersammensætning, særlig branche-/sektorekspertise, kompetencer, underleverandører af værk- 

tøjer mv.
• Reguleringsmæssige forhold, revisorloven, tilsynsmyndigheder mv.
• Netværksrelationer og brugen heraf (Danmark, internationalt mv.)
• Kunde- og opgavesammensætning, antal af revisionsopgaver, antal af erklæringsopgaver uden sikkerhed, kom-

pleksiteten af opgaver og kunder mv.

5.2.2 Vurdér og fastsæt kvalitetsrisici
I dette step vurderes de respektive omstændigheder, særlige forhold og specifikke kendetegn mv. på niveau af rele-
vante kvalitetsrisici. Et eksempel herpå kunne være:

KVALITETSMÅL:
Revisionsvirksomhedens medarbejdere skal være velinformerede om relevante forhold og tiltag knyttet til revisionsvirk-
somhedens kvalitetsstyringssystem, og relevant information og kommunikation skal ske til alle revisionsvirksomhedens 
medarbejdere.

FORSTÅELSE AF FORHOLD: 
Revisionsvirksomheden har to kontorsteder, der ligger fysisk placeret med stor afstand. Ledelsen er placeret på det ene kon-
torsted og besøger alene det andet kontorsted sporadisk.

IDENTIFICER, VURDÉR OG FASTSÆT KVALITETSRISIKO:
Der er en risiko for, at medarbejderne på begge kontorsteder ikke opnår den samme relevante viden om forhold knyttet til 
revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, som er nødvendig for at opretholde en høj kvalitet ved sagsløsningen på 
begge kontorer. 

Kvalitetsrisikoen vurderes at være relevant og sandsynlig, da risikoen for, at ledelsen ikke løbende er til stede på begge kon-
torer og ikke løbende informerer begge kontorsteder om samme forhold og i samme omfang, vurderes at være høj.

Konsekvensen heraf for det opstillede kvalitetsmål vil kunne være stor.

Når kvalitetsrisikoen er identificeret, skal der designes og implementeres politikker, procedurer og kontroller, der 
kan imødegå de kvalitetsrisici, der er identificeret.

5.3 Reaktion på kvalitetsrisici – politikker, procedurer og kontroller 
Implementeringen af politikker, procedurer og kontroller, der er designet til at imødegå de identificerede kvalitetsri-
sici, vil medvirke til, og sandsynliggøre, at kvalitetsmålene indfris.

For at politikker, procedurer og kontroller designes og implementeres mest effektivt, skal elementerne i kvalitetsrisi-
koen være behørigt identificeret. Her er det centrale at vurdere:
• Hvordan og i hvilket forventeligt omfang kvalitetsrisikoen vil have indvirkning på kvalitetsmålet, og
• Den forventede risiko for, at kvalitetsrisikoen måtte opstå og effektueres

En analyse af ovenstående faktorer samt design og implementering af relevante politikker, procedurer og kontroller 
vil kunne gennemføres bl.a. ved at vurdere kvalitetsrisikoens:
• Art: eksempelvis en vurdering af, om kvalitetsrisikoen kræver involvering af teknologi, involvering af særlige fag-

lige ressourcer mv.
• Tidsmæssige placering: eksempelvis en vurdering af, om kvalitetsrisikoen er mere relevant i visse perioder af 

året, eksempelvis i foråret, hvor der løses mange revisionsopgaver
• Omfang: eksempelvis en vurdering af, om kvalitetsrisikoen primært er relevant ved revision af årsregnskaber, 

eller om kvalitetsrisikoen også er relevant ved udførelse af andre typer erklæringsopgaver.

Der kan med fordel tænkes i ”nøglekontroller”, dvs. politikker, procedurer og kontroller, der er i stand til at imødegå 
flere kvalitetsrisici og flere komponenter i kvalitetsstyringssystemet. En analyse kan ligeledes konkludere, at der er 
behov for flere politikker, procedurer og kontroller til at imødegå én kvalitetsrisiko, eller at en specifik kontrol ligele-
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des delvist understøtter en anden kvalitetsrisiko end den, som kontrollen er designet og implementeret imod.

ISQM 1 indeholder obligatoriske politikker, procedurer og kontroller, som revisionsvirksomheden skal implementere 
(ISQM 1, afsnit 34), medmindre de ikke er relevante. Et eksempel herpå er bl.a. den allerede kendte årlige indhentel-
se af medarbejdererklæringen om bl.a. revisors uafhængighed (ISQM 1, afsnit 34 (b)). Disse obligatoriske politikker, 
procedurer og kontroller skal tilpasses den konkrete revisionsvirksomhed.

Standarden anerkender, at politikker, procedurer og kontroller skal tilpasses og skaleres i forhold til revisionsvirk-
somhedens konkrete forhold. En større revisionsvirksomhed vil forventeligt designe og implementere politikker, 
procedurer og kontroller, der på nogle områder kan adskille sig fra den mindre revisionsvirksomhed, da de iden-
tificerede kvalitetsrisici kan være forskellige. Hvor der er sammenfald i kvalitetsrisici, kan politikker, procedurer og 
kontroller ligeledes adskille sig grundet forskellen i størrelse og kompleksiteten af revisionsvirksomheden mv.

På baggrund af den beskrevne fremgangsmåde i afsnit 5 skal revisionsvirksomheden implementere de enkelte 
komponenter i kvalitetsstyringssystemet. Implementeringen afhænger af, hvilke risici der er forbundet med revisi-
onsvirksomhedens forretningsmodel, herunder størrelse, kundeportefølje, medarbejdersammensætning, eksperti-
se, antal kontorsteder mv., ligesom kvalitetsmål kan variere i relevans fra en revisionsvirksomhed til en anden.

Allerede implementerede politikker og procedurer for de tidligere komponenter i ISQC 1 vil i vid udstrækning fortsat 
kunne anvendes. Dog er sammenhæng og udbygning af beskrivelser og reaktioner til de matchede risici til opfyl-
delse af de relevante kvalitetsmål nu omfattet af dokumentationskravene.

Dette afsnit viser en oversigt over typiske kvalitetsmål for de enkelte komponenter, som skal opfyldes. Kvalitetsmå-
lene, der er angivet for de enkelte komponenter, er obligatoriske i henhold til kravene i ISQM 1, hvilke vi vurderer vil 
være dækkende for flertallet af revisionsvirksomheder. Revisionsvirksomhederne skal fastsætte andre eller yderlige-
re kvalitetsmål, hvis det er relevant.

Til opfyldelse af kvalitetsmålene er der for hver af komponenterne lavet et antal eksempler på identificerede og vur-
derede risici samt tilhørende reaktioner på de vurderede risici.

Det skal understreges, at der alene er tale om få udvalgte eksempler til illustrativ brug. Eksemplerne kan derfor ikke 
stå alene til opfyldelse af et givent kvalitetsmål, da der typisk er flere risici forbundet med de enkelte kvalitetsmål. 
Eksemplerne giver også et indblik i, hvilke reaktioner på de vurderede risici der skal til for at opfylde kvalitetsmålene, 
som eksempelvis kan være tilpasning af politikker og procedurer. Sådanne tilpasninger er dog ikke en del af eksem-
plerne.

6.1 Risikovurderingsproces 
Komponenten Risikovurderingsproces er behandlet ovenfor i afsnit 5. 

6.2 Overordnet ledelse og ledelsesansvar
Overordnet ledelse og ledelsesansvar har fået en mere fremtrædende betydning i den nye ISQM 1-standard. Denne 
komponent har til formål at sætte rammerne for kvalitetsstyringssystemet, herunder revisionsvirksomhedens kultur 
og værdier samt de politikker og procedurer, inden for hvilke rammer de øvrige komponenter kan basere sig på.

Virksomheders kvalitetsmål relateret til Overordnet ledelse og ledelsesansvar omfatter følgende:
a) Opbakning til kvalitet gennem kultur og værdigrundlag
b) Ledelsesansvar for kvalitet
c) Ledelsesadfærd i forhold til kvalitet (’Tone at the top’)
d) Organisationsstruktur og allokering af medarbejdere, der understøtter kvalitetsstyringssystemet
e) Ressourcebehov, der sikrer sammenhæng med virksomhedens opbakning til kvalitet

6 ISQM 1 – praktisk implementering af de 
 enkelte komponenter
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I oversigterne nedenfor er angivet praktiske eksempler på tilrettelæggelsen af kontroller, som er tilpasset typen af 
revisionsvirksomhed med henblik på at adressere risici relateret til kvalitetsmålene inden for Overordnet ledelse og 
ledelsesansvar.

Praktisk implementering i mellemstore/større revisionsvirksomheder

I mellemstore/større revisionsvirksomheder, hvor der er mange revisionskunder med forskellig kompleksitet og 
risikoprofil og tilsvarende mange medarbejdere, vil der skulle etableres mere detaljerede processer og kontroller 
for at sikre en tilfredsstillende opfyldelse af kvalitetsmålene.
 
Virksomhedernes kultur udgør et væsentligt element i etableringen af ’tone at the top’ samt adfærd, og der vil 
være behov for at demonstrere ledelsens opbakning til kvalitet gennem løbende kommunikation på alle niveauer 
og tiltag, der kan understøtte, at kvalitet har en tilstrækkeligt høj prioritet. I denne type virksomheder vil der ofte 
allerede være etableret omfattende værdigrundlag/code of conduct (oftest via et globalt netværkssamarbejde), 
som er forankret i alle dele af organisationen. Kommunikationen kan eksempelvis være gennem revisionsvirksom-
hedens intranet eller gennem undervisnings- og træningsaktiviteter for nye såvel som eksisterende medarbejde-
re. I tilknytning hertil vil der i de større virksomheder oftest være etableret processer for sanktionerings- og disci-
plinære procedurer ved eksempelvis manglende overholdelse af værdier, adfærd eller hvor medarbejdere ikke 
gennemfører obligatorisk undervisnings-/træningsaktivitet omhandlende værdigrundlag/code of conduct.
 
Der vil endvidere være behov for udarbejdelse af skriftlige politikker, der omfatter udarbejdelse og godkendelse af 
strategiske og finansielle prioriterede initiativer, der også skal omfatte tilstrækkelig fokus på en hensigtsmæssig 
organisationsstruktur og sikre, at der er tilstrækkelige og rette ressourcer til at understøtte kvalitet.

Praktisk implementering i små/mindre revisionsvirksomheder

I den mindre revisionsvirksomhed, der er karakteriseret ved mange assistancekunder og få revisionskunder, vil 
detaljeringsgraden af processer og kontroller relateret til Overordnet ledelse og ledelsesansvar typisk være mindre 
formaliseret. Den daglige ledelses adfærd og værdier vil i endnu højere grad være synlige for revisionsvirksomhe-
dens øvrige medarbejdere. Mindre afstand mellem ledelse og medarbejdere og åbenhed herimellem kan imidler-
tid være en fordel, når ledelsen skal etablere en kvalitetskultur og kommunikere vigtigheden af overholdelsen af 
kvalitetsstyringssystemet.

Den mindre revisionsvirksomhed skal generelt sikre, at kommunikation og tiltag dokumenteres gennemført. Eksi-
sterende faste møder kan suppleres med et fast agendapunkt ”Kvalitet og kvalitetsstyring”, hvor relevante forhold 
fremhæves, såsom gode eksempler på opgaveniveau, ændringer i kvalitetsstyringssystemet for at fremme en høj 
kvalitet, efteruddannelse af specifikke medarbejdere, fravalg eller tilvalg af forretningsområder og/eller kunder 
med kvalitet som årsag mv. Endvidere kan den årlige interne overvågning gennemgås under dette punkt sam-
men med eventuelle handlingsplaner for genopretning af specifikke områder, hvor der har vist sig behov herfor. 
Disse møder dokumenteres ved mødereferater eller lignende, der arkiveres centralt, og som kan ligge til grund for 
efterlevelsen af ISQM 1. 

Ud over inddragelse af kvalitetsemnet i de faste møder kan løbende nyhedsbreve eller uformelle beskeder fra le-
delsen medvirke til at fremme en kultur, hvor kvalitet anerkendes. Det kan ligeledes ske ved løbende evalueringer, 
forfremmelser mv. 

Kvalitetsmanualen skal – også i den mindre revisionsvirksomhed – fremhæve, at kvalitet er en del af revisionsvirk-
somhedens grundlæggende værdier og afgørende ved løsningen af opgaver. Dette bør også løbende fremhæ-
ves verbalt, eksempelvis på de ovenfor nævnte møder. Mere specifikt skal det indgå, hvorledes kvalitet måles, og 
hvilken indvirkning kvalitet har på medarbejderevalueringen. Ligeledes skal det indgå, hvem der organisatorisk 
er kvalitetsansvarlig, og hvilke medarbejdere der ellers har opgaver direkte relateret til revisionsvirksomhedens 
kvalitetsstyringssystem.

Den mindre revisionsvirksomhed skal sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at kunne gennemføre 
opgaver, uden at der gås på kompromis med kvaliteten. For at sikre opfyldelse af ISQM 1 vil det være nødvendigt 
at dokumentere disse vurderinger og drøftelser i relation til ressourcer foretaget på virksomhedsniveau. Dette vil 
ligeledes kunne dokumenteres via mødereferater fra afholdte møder om emnet.
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Eksempel på kvalitetsmål og kvalitetsrisici rettet mod Overordnet ledelse og ledelsesansvar og reaktion her-
på

Eksempel – Ledelsesadfærd i forhold til kvalitet 
 
STEP 1 - KVALITETSMÅL
At ledelsen demonstrerer og tydeliggør revisionsvirksomhedens forpligtelse til at levere en høj kvalitet gennem 
egen adfærd og egne handlinger (ISQM 28 (c)).

STEP 2 - RISIKOVURDERING
Forståelse af forhold
Revisionsvirksomhedens begrænsede størrelse (15 medarbejdere, heraf to ejerpartnere) gør ledelsens adfærd, 
kommunikation og ”tone at the top” meget uformel. Historisk har der ikke været fokus på at kommunikere vigtig-
heden af høj kvalitet efter en formaliseret metode.
 
Identifikation og vurdering af risiko
Der er en risiko for, at ledelsens uformelle tilgang i adfærd og handlinger medfører, at revisionsvirksomhedens 
medarbejdere ikke opnår den rette forståelse for ledelsens faktiske holdning til, at høj kvalitet er afgørende ved 
sagsløsningen.

Sandsynlighed
Den uformelle tilgang i adfærd og handlinger, der understøtter ledelsens pligt til at tydeliggøre vigtigheden af 
kvalitet i det udførte arbejde, vurderes at være en reel og sandsynlig risiko for, at revisionsvirksomhedens medar-
bejdere ikke bemærker ledelsens faktiske holdninger og opfattelse af, at høj kvalitet er afgørende ved sagsløsnin-
gen.

Indvirkning på kvalitetsmål
Der er risiko for, at ledelsens adfærd og handlinger ikke i tilstrækkeligt omfang tydeliggør revisionsvirksomhedens 
forpligtelse til at levere en høj kvalitet. Konsekvensen heraf for det opstillede kvalitetsmål kan være stor.

STEP 3 - REAKTION OG TILTAG (POLITIKKER, PROCEDURER OG KONTROLLER)
Kvalitet, herunder revisionskvalitet, tilføres som et særskilt emne og punkt på agendaen ved det faste medar-
bejdermøde den første og sidste fredag i måneden. Under dette punkt vil ledelsen tydeliggøre sin holdning og 
opfattelse af kvalitet og vigtigheden heraf. Til hvert møde vil de to underskrivende revisorer medtage ét eksempel 
hver på udvist høj kvalitet fra en medarbejder i virksomheden til inspiration for de øvrige medarbejdere. Endvidere 
vil punktet blive drøftet generelt mellem ledelse og medarbejdere. Det vil blive gjort klart og gentaget på hvert 
møde, at der ikke må gås på kompromis med kvaliteten.

6.3 Relevante etiske krav 
Relevante etiske krav omhandler krav om etablering af procedurer, der sikrer forståelse af, ansvar for samt overhol-
delse af etiske krav, herunder krav relateret til uafhængighed.

Virksomheders kvalitetsmål relateret til Relevante etiske krav omfatter følgende:
a) Virksomheden og medarbejdernes forståelse af relevante etiske krav
b) Virksomheden og medarbejdernes overholdelse af relevante etiske krav.

I oversigterne nedenfor er angivet vejledning på området med praktiske eksempler i forhold til at identificere kva-
litetsrisici og afdække de mulige udfordringer, der kan være i forbindelse med revisors efterlevelse af de etiske krav 
og uafhængighedsregler. Virksomheden skal vurdere de identificerede risici, herunder vurdere sandsynligheden 
for, at disse kan forekomme, og i den forbindelse foretage passende reaktioner på de vurderede risici, så disse kan 
afdækkes.
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Praktisk implementering i mellemstore/større revisionsvirksomheder

I mellemstore/større revisionsvirksomheder, hvor der er mange revisionskunder med forskellig kompleksitet og 
risikoprofil og tilsvarende mange medarbejdere, vil der skulle etableres mere detaljerede processer og kontroller 
for at sikre tilfredsstillende opfyldelse af kvalitetsmålene.

I forhold til ISQC 1 er der indholdsmæssigt ikke væsentlige ændringer i relation til relevante etiske krav. Der er i 
ISQM 1 øget fokus på alle etiske krav og dermed ikke alene krav til uafhængighed. Endvidere er der kommet øget 
fokus på overholdelse af relevante etiske krav for andre uden for virksomheden, eksempelvis underleverandører, 
der assisterer virksomheden med levering af ydelser.

Opfyldelse af kvalitetsmålet relateret til virksomhedens og medarbejdernes forståelse og overholdelse af relevan-
te etiske krav kræver grundlæggende, at der etableres procedurer, der sikrer information og kommunikation om 
etiske krav. Dette vil eksempelvis kunne omfatte undervisning/e-learning til alle nye medarbejdere og årligt til alle 
eksisterende medarbejdere, således at medarbejdere er ajourførte om ændringer til de relevante etiske krav. 

I relation til virksomhedens og medarbejdernes overholdelse af relevante etiske krav skal der være etableret proce-
durer, der sikrer, at der mindst én gang årligt indhentes en skriftlig bekræftelse fra alle medarbejdere om overhol-
delse af virksomhedens relevante etiske krav.
 
Særligt i relation til uafhængighed er det væsentligt, at virksomheder har etableret procedurer/systemer til regi-
strering og overvågning af eventuelle økonomiske og forretningsmæssige forbindelser mellem medarbejdere og 
erklæringskunder, der kan medføre trusler i forhold til uafhængighed. Herunder skal virksomheden sikre, at der 
gennemføres en årlig overvågning og stikprøvevis test af overholdelse af regler for personlig uafhængighed for 
partnere og øvrige medarbejdere.

I mellemstore og større revisionsvirksomheder vil der også være behov for at sikre etablering af systemer til identi-
fikation, dokumenteret vurdering samt godkendelse af ikke-revisionsydelser til revisionskunder, der kan medføre 
trusler i forhold til revisors uafhængighed.

Endvidere vil der skulle etableres politikker og procedurer til håndtering af overtrædelser af relevante etiske krav. 
Sådanne politikker og procedurer skal omfatte procedurer for kommunikation, vurdering samt tiltag til adresse-
ring og rapportering af overtrædelser.

Praktisk implementering i små/mindre revisionsvirksomheder

I de små/mindre revisionsvirksomheder, der er karakteriseret ved mange assistancekunder og få revisionskunder, 
gælder de samme vilkår som for mellemstore og større revisionsvirksomheder. Dog kan detaljeringsgraden af 
processer og kontroller relateret til området for Relevante etiske krav være noget mindre omfattende.

GÆLDENDE FOR ALLE REVISIONSVIRKSOMHEDER 
De etiske regler dækker over alle erklæringer. Selvom revisorlovens bestemmelser og den tilhørende bekendtgørel-
se om uafhængighed omhandler erklæringer med sikkerhed, vil der fortsat være krav om politikker og procedurer, 
der sikrer overholdelse af relevante etiske krav gældende for erklæringer uden sikkerhed, idet disse standarder lige-
ledes kræver, at relevante etiske regler overholdes, herunder professionel kompetence og fornøden omhu. 

Det fremgår af revisorlovens § 16, stk. 4, at revisor skal udvise professionel kompetence og fornøden omhu ved ud-
førelse af opgaver efter revisorlovens § 1, stk. 3 (erklæringer uden sikkerhed). Dertil er der krav om, at såfremt revisor 
konkluderer, at vedkommende ikke er uafhængig, skal revisor anføre dette i sin erklæring. Det medfører, at der lige-
ledes for denne type erklæringsopgaver implementeres processer og kontroller, der sikrer stillingtagen hertil. 
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Eksempler på afdækning af kvalitetsmål rettet mod relevante etiske krav

Eksempel 1 – Revisionsvirksomhedens og dens ansattes forståelse af relevante etiske krav

STEP 1 - KVALITETSMÅL
At revisionsvirksomheden og dens ansatte forstår de relevante etiske krav, som er krævet i forhold til opgaven 
(ISQM 1, afsnit 29 ai).

STEP 2 – RISIKOVURDERING
Forståelse af forhold
Revisionsvirksomhedens begrænsede størrelse (15 medarbejdere, heraf to ejerpartnere) gør, at der ikke i alle tilfæl-
de har været den fornødne organisering med undervisning og oplæring i de etiske regler for revisorer.

Identifikation og vurdering af risiko
Der er en risiko for, at ansatte ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på de gældende etiske krav og uafhængig-
hedsreglerne til trods for udbredelsen af revisionsvirksomhedens gældende politikker og procedurer på området. 

Sandsynlighed
Det vurderes, at der er en vis sandsynlighed for, at nogle ansatte, herunder nyansatte, ikke får de fornødne kund-
skaber, der sikrer og håndterer efterlevelsen af reglerne og kravene i forbindelse med afgivelse af erklæringer.

Indvirkning på kvalitetsmål
Manglende kendskab til reglerne og kravene vil medføre, at revisionsvirksomheden ikke kan opfylde kvalitetsmå-
let. Der vil være en potentiel risiko for, at vi får afgivet en erklæring, hvor vi ikke er uafhængige. Dette vil herudover 
kunne få disciplinære konsekvenser og risiko for en kompromittering af revisionsvirksomhedens omdømme. 

STEP 3 – REAKTIONER OG TILTAG (POLITIKKER, PROCEDURER OG KONTROLLER)
Vi skal fastholde vores gældende politikker og procedurer og vores uafhængighedstjekliste i sagsløsningerne, der 
er med til at fastholde og styrke bevidstheden om reglerne på området. Dertil skal vi sikre en bedre udbredelse 
af reglerne via løbende kommunikation, eksempelvis igennem personalemøder og interne såvel som eksterne 
kurser og webinarer. 

Derudover indhenter vi årlige medarbejdererklæringer med de ansattes tilkendegivelser om overholdelse af revi- 
sionsvirksomhedens uafhængighedsregler.

Den kvalitetsansvarlige partner er ansvarlig for udbredelsen heraf og for indhentelse af og opfølgning på de årlige 
medarbejdererklæringer.

Eksempel 2 – Revisionsvirksomhedens og dens ansattes efterlevelse af relevante etiske krav

STEP 1 - KVALITETSMÅL
At revisionsvirksomheden og dens ansatte efterlever de relevante etiske krav, som er krævet i forhold til opgaven 
(ISQM 1, afsnit 29 aii).
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STEP 2 – RISIKOVURDERING
Forståelse af forhold
Revisionsvirksomheden har ikke en proces for registrering og håndtering af brud på uafhængighedsreglerne eller 
klager og påstande om brud.

Identifikation og vurdering af risiko
Der er en risiko for, at der ikke sker en tilstrækkelig videndeling og erfaringsudveksling i forhold til konstaterede 
brud på efterlevelse af de etiske regler og uafhængighedsreglerne, hvorved der ikke sikres den fornødne opmærk-
somhed herpå.

Sandsynlighed
Det vurderes, at der er en vis sandsynlighed for, at erfaringer om brud på reglerne ikke på behørig vis bliver kom-
munikeret ud til de ansatte, samt at vores politikker og procedurer ikke får afdækket dette tilstrækkeligt.

Indvirkning på kvalitetsmål
Den manglende kommunikation og afspejling i politikker og procedurer kan medføre, at vi ikke opnår kvalitets-
målet, da der kan være en potentiel risiko for, at brud fortsat vil opstå.

STEP 3 – REAKTIONER OG TILTAG (POLITIKKER, PROCEDURER OG KONTROLLER)
Vi skal fastholde vores gældende politikker og procedurer, men disse skal udbygges med forhold, hvor vi konsta-
terer brud på uafhængighedsreglerne, så disse bliver synlige og samtidig bevidstgøres over for de ansatte, så vi 
undgår at komme i konflikt med de etiske regler og uafhængighedsreglerne.

Vi skal ligeledes sikre, at disse forhold bliver kommunikeret ud på sædvanlig vis via vores interne personalemøder 
samt kurser og webinarer.

Den kvalitetsansvarlige partner er ansvarlig for at opdatere politikker og procedurer samt for udbredelsen via per-
sonalemøder og kurser.

Eksempel 3 - Familiære relationer eller andre nære relationer

STEP 1 - KVALITETSMÅL
At revisionvirksomheden og dens ansatte efterlever de relevante etiske krav, som er krævet i forhold til opgaven 
(ISQM 1, afsnit 29 aii).

STEP 2 – RISIKOVURDERING
Forståelse af forhold
Revisionsvirksomheden har driftssted i et lokalområde med mange lokale kunder, ligesom ansatte bor i lokalom-
rådet.

Identifikation og vurdering af risiko
Revisionsvirksomheden har identificeret en risiko for, at yngre ansatte ikke har tilstrækkelig viden og indsigt i be-
tydningen af bl.a. familiære relationer og disses indvirkninger på uafhængighedsreglerne. Der er en vis risiko for, 
at disse ansatte ikke er i stand til at vurdere, hvornår der opstår en trussel mod uafhængigheden, eksempelvis hvis 
den ansatte har familiære relationer eller andre nære relationer til en ledelse i en kundevirksomhed. 

Sandsynlighed
Det vurderes, at der er en sandsynlighed for, at nogle ansatte ikke er opmærksomme på disse forhold. Risikoen for 
brud på reglerne vurderes i revisionsvirksomheden dog at være begrænset, idet partneren sikrer en vurdering her-
af og drøftelse med teamet i forbindelse med uafhængighedsvurderingerne på erklæringsopgaverne. Dertil ind-
henter revisionsvirksomheden en årlig medarbejdererklæring fra ansatte, der skaber opmærksomhed for ansatte 
ved bekræftelse på overholdelse af virksomhedens relevante etiske krav og uafhængighedsreglerne.
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Indvirkning på kvalitetsmål
Indvirkningen af en ansats manglende kendskab til disse forhold kan medføre, at vi ikke er i stand til at opnå kvali-
tetsmålet.

STEP 3 – REAKTIONER OG TILTAG (POLITIKKER, PROCEDURER OG KONTROLLER)
Trods den begrænsede risiko har revisionsvirksomheden valgt at indføre, at der i den årlige medarbejdererklæring 
positivt oplyses, hvilke kunder den enkelte medarbejder har nære relationer til mv. Dertil vil der blive indført særlig 
målrettet undervisning af yngre medarbejdere om de etiske regler og uafhængighedsreglerne, ligesom der ved 
hver accept eller fortsat accept af kundeopgaven synliggøres en positiv tilkendegivelse om uafhængighed fra hver 
medarbejder i teamet, uagtet at der indhentes en årlig medarbejdererklæring. 

6.4 Accept og fortsættelse af kunderelationer og specifikke opgaver
Accept og fortsættelse af kunderelationer og specifikke opgaver omhandler krav om etablering af procedurer, der 
sikrer tilstrækkelig vurdering af nye kunder og opgaver samt fortsættelse heraf, inden disse accepteres, herunder 
analyse og vurdering af indsamlede informationer om kunder og opgaver til støtte for denne vurdering. 

Revisionsvirksomheders kvalitetsmål relateret til Accept og fortsættelse af kunderelationer og specifikke opgaver 
omfatter følgende:
a) Sikre etablering af procedure for evaluering af nye kunder og opgaver samt fortsættelse heraf
b) Sikre, at virksomhedens finansielle og operationelle prioriteringer ikke utilsigtet påvirker beslutning om 
 accept af samt fortsættelse af kunder og opgaver.

I oversigterne nedenfor er angivet praktiske eksempler på tilrettelæggelsen af kontroller, som er tilpasset typen af 
revisionsvirksomheden med henblik på at adressere risici relateret til kvalitetsmålene inden for Accept og fortsættel-
se af kunderelationer og specifikke opgaver.

Praktisk implementering i mellemstore/større revisionsvirksomheder

I mellemstore/større revisionsvirksomheder, hvor der er mange revisionskunder med forskellig kompleksitet og 
risikoprofil og tilsvarende mange medarbejdere, vil der skulle etableres mere detaljerede processer og kontroller 
for at sikre tilfredsstillende opfyldelse af kvalitetsmålene.

De indhentede oplysninger om arten og omstændighederne ved engagementet kan omfatte:
• Virksomhedens branche, hvor engagementet bliver påtaget, samt relevante lovgivningsmæssige faktorer;
• Arten af virksomheden, for eksempel dens drift, organisationsstruktur, ejerskab og ledelse, dens forretnings-

model, og hvordan den er finansieret; og
• Arten af det underliggende emne og de gældende kriterier, for eksempel i tilfælde af integreret rapportering:

• Det underliggende emne kan omfatte sociale, miljømæssige eller sundheds- og sikkerhedsoplysninger, og
• De gældende kriterier kan være præstationsforanstaltninger, der er fastsat af et anerkendt ekspertorgan.

De oplysninger, der er indhentet til støtte for virksomhedens vurderinger af kundens integritet og etiske værdier, 
kan omfatte identiteten og forretningsomdømmet for kundens ejere, ledelse og virksomheden.

Eksempler på faktorer, der kan påvirke arten og omfanget af de indhentede oplysninger om kundens integritet og 
etiske værdier: 
• Arten af den virksomhed, som engagementet udføres for, herunder kompleksiteten af dens ejerskab- og ledel-

sesstruktur. 
• Arten af kundens drift, herunder dens forretningspraksis. 
• Oplysninger om holdningen hos kundens hovedejere, nøgleledelsen og dem, der er ansvarlige for dens sty-

ring, til spørgsmål som aggressiv fortolkning af regnskabsstandarder og det interne kontrolmiljø.
• Om kunden er aggressivt optaget af at opretholde virksomhedens omkostninger så lavt som muligt. 
• Indikationer på en kundepålagt begrænsning i arbejdets omfang.
• Indikationer på, at kunden kan være involveret i hvidvaskning af penge eller andre kriminelle aktiviteter. 
• Nærtstående parters identitet og forretningsomdømme.

I de mellemstore/større revisionsvirksomheder skal det rent praktisk sikres, at den udførte accept og fortsættelse 
af kunderelationer bliver opdateret ved fortsættelse af kunderelationer med fokus på kompleksiteten og risiko-
profilen for kunden. Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt at sikre, at revisionsvirksomheden har systemer, der 
opfanger presserelaterede hændelser, så det sikres, at der løbende er en vurdering af kunderelationerne.
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Praktisk implementering i små/mindre revisionsvirksomheder

I de små/mindre revisionsvirksomheder, der er karakteriseret ved mange assistancekunder og få revisionskunder, 
vil detaljeringsgraden af processer og kontroller relateret til området for accept og fortsættelse af kunderelationer 
og specifikke opgaver sædvanligvis være mindre omfattende.

Eksempelvis vil de små/mindre revisionsvirksomheder på grund af kundeforholdets størrelse og kompleksitet have 
et større personligt kendskab til kunderne og nøglepersoner hos kunderne. Ligeledes vil interessen fra omgivel-
serne, pressen m.v. være mindre i dette kundesegment. Det fritager dog ikke revisor for at foretage de samme 
bedømmelser af kunden som i de mellemstore/større revisionsvirksomheder. 

Eksempel på kvalitetsmål og kvalitetsrisici rettet mod accept og fortsættelse af kunderelationer og specifik-
ke opgaver

Eksempel – Sikre etablering af procedure for evaluering af nye kunder og opgaver
 
STEP 1 - KVALITETSMÅL
At virksomheden har etableret procedurer til evaluering af nye kunder og opgaver, herunder at vurderinger om at 
acceptere eller fortsætte kundeforhold er passende (ISQM 30 (a)).
 
STEP 2 – RISIKOVURDERING
Forståelse af forhold 
Virksomheden er en mellemstor revisionsvirksomhed, hvor væsentlige nøglepersoner i den centrale funktion, der 
varetager dele af kundeacceptprocessen, netop er fratrådt.

Identifikation og vurdering af risiko
Der er en risiko for, at virksomheden ikke får indhentet alle nødvendige informationer til at kunne foretage en til-
strækkelig og passende vurdering i tilknytning til accept af kundeforholdet, eksempelvis i relation til informationer 
om kundens involvering i hvidvask. 

Sandsynlighed
Det vurderes som middel sandsynligt, at forholdet kan indtræffe pga. manglende viden om krav til indsamling af 
oplysninger til brug for vurderinger.

Indvirkning på kvalitetsmål
Væsentlig effekt på kvalitetsmålet, da utilstrækkelige kundeaccept-procedurer kan påvirke virksomhedens kvali-
tetsmål og omdømme.
 
STEP 3 – REAKTION OG TILTAG (POLITIKKER, PROCEDURER OG KONTROLLER)
Etablering af politikker for evaluering og accept af nye kunder og fortsættelse af kundeforhold, herunder etable-
ring af kontroller, der sikrer periodisk overvågning af, om etablerede politikker følges.

6.5 Opgavens udførelse
Opgavens udførelse omhandler krav om etablering af procedurer, der sikrer, at opgaveteams har tilstrækkelig for-
ståelse for det ansvar, der er relateret til opgavens udførelse. 

Revsionsvirksomirksomheders kvalitetsmål relateret til Opgavens udførelse omfatter følgende:
a) Opgaveteamets forståelse for deres ansvar 
b) Indhold, omfang og timing af instruktion, overvågning og gennemgang relateret til opgaveteamet
c) Professionel dømmekraft og professionel skepsis
d) Konsultationer
e) Uenigheder
f) Opgavedokumentation.

I oversigterne nedenfor er angivet praktiske eksempler på tilrettelæggelsen af kontroller, som er tilpasset typen af 
revisionsvirksomheden med henblik på at adressere risici relateret til kvalitetsmålene inden for Opgavens udførelse.
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Praktisk implementering i mellemstore/større revisionsvirksomheder

Med henblik på at sikre tilfredsstillende opfyldelse af kvalitetsmålene i de mellemstore/større revisionsvirksomhe-
der skal der være etableret procedurer og processer relateret til opgavens udførelse. Overordnet set er det nød-
vendigt med en tilstrækkelig og hensigtsmæssig involvering af den opgaveansvarlige partner og øvrige team-
medlemmer i relation til opgavens udførelse.

Revisors professionelle dømmekraft og skepsis på opgaveniveau er helt fundamental i relation til eksempelvis 
revision af regnskabsmæssige skøn. Der henvises til ISA 200 (ajourført) for eksempler på forhold, der kan forhindre 
revisors udøvelse af professionel skepsis, som den enkelte virksomhed bør iagttage.

Instruktion og overvågning samt gennemgang af opgavedokumentationen anses for helt centrale elementer i til-
knytning til opgavens udførelse, herunder for at sikre en tilstrækkelig kvalitet af det udførte revisionsarbejde samt 
den udarbejdede revisionsdokumentation.

Opgaveteamets adgang til og tilskyndelse til at konsultere eksempelvis regnskabs- og revisionsfaglige specialister 
i forbindelse med revisionsopgaver, herunder vanskelige og risikofyldte revisionsområder, udformningen af revisi-
onspåtegningen m.v. vil medvirke til at understrege vigtigheden af opbakning til og fokus på kvalitet.
 
I praksis vil der skulle etableres processer relateret til håndtering af uenigheder, der opstår inden for opgaveteam-
et eller mellem eksempelvis opgaveteamet og specialister, herunder hvorledes disse uenigheder håndteres via 
eksempelvis konsultationer internt i revisionsvirksomheden.

Revisionsvirksomheden skal sikre tilrettelæggelse af procedurer for afslutning og samling af opgavedokumentati-
on, endvidere opbevaring og sletning af opgavedokumentationen efter udløb af opbevaringsperioden.

Praktisk implementering i små/mindre revisionsvirksomheder

I de små/mindre revisionsvirksomheder, der er karakteriseret ved mange assistancekunder og få revisionskunder, 
vil detaljeringsgraden af processer og kontroller relateret til opgavens udførelse være noget mindre omfattende.

Kvalitetsmålene instruktion, overvågning og gennemgang af opgavedokumentation vil i 
de helt små revisionsvirksomheder, hvor der ikke er andre medarbejdere end den opgaveansvarlige partner, der-
for oftest ikke være relevante.

Det skal sikres, at opgaveteamet i de små virksomheder har adgang til at konsultere om regnskabs- og revisions-
faglige forhold og problemstillinger, eksempelvis via anvendelse af en fagligt kompetent intern ressource eller 
ekstern underleverandør af forskellige faglige ydelser. 

Etablering af processer for håndtering af uenigheder vil ligeledes i de små og mindre virksomheder kunne afdæk-
kes via en ekstern underleverandør. Dette kan være aktuelt, såfremt der ikke forefindes faglige ressourcer internt, 
der kan konsulteres, eller hvor en intern håndtering potentielt kan resultere i interessekonflikter i tilknytning til 
løsningen af faglige uenigheder.

Udøvelse af professionel skepsis og dømmekraft ved udførelsen af opgaver i den mindre virksomhed er ligeledes 
et fundamentalt krav, der vil kunne understøttes ved konsultationer i nødvendigt omfang samt i tilknytning til 
processer for accept og fortsættelse af kundeforhold, herunder sikring af, at virksomhedens opgaveansvarlige 
partnere har den fornødne tid og kompetencer til udførelse af opgaven.

Revisionsvirksomheden skal tilsvarende, som gælder for de større revisionsvirksomheder, sikre tilrettelæggelse af 
procedurer for afslutning og samling af opgavedokumentationen og endvidere opbevaring og sletning af opgave-
dokumentationen efter udløb af opbevaringsperioden.
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Eksempel på kvalitetsmål og kvalitetsrisici rettet mod opgavens udførelse

Eksempel – Instruktion og overvågning samt gennemgang af opgavedokumentationen 
 
STEP 1 - KVALITETSMÅL
At virksomheden har etableret procedurer for indhold, omfang og timing af instruktion, overvågning og gennem-
gang af opgavedokumentationen (ISQM 31 (b)).
 
STEP 2 – RISIKOVURDERING
Forståelse af forhold
Der er tale om en mindre virksomhed med få partnere og relativt mange yngre og mindre erfarne medarbejdere.

Identifikation og vurdering af risiko
Der er en risiko for, at de opgaveansvarlige partnere ikke i tilstrækkeligt omfang får instrueret og gennemgået 
opgavedokumentation udarbejdet af mindre erfarne medarbejdere på opgaveteamet. 

Sandsynlighed
Det vurderes som middel sandsynligt, at forholdet kan indtræffe pga. stor arbejdsbyrde.

Indvirkning på kvalitetsmål
Væsentlig effekt på kvalitetsmålet, da utilstrækkelig instruktion og review af det udførte arbejde kan påvirke kvali-
teten.
 
STEP 3 – REAKTION OG TILTAG (POLITIKKER, PROCEDURER OG KONTROLLER)
Etablering af procedurer, der sikrer, at der sker passende instruktion af mindre erfarne medarbejdere, herunder 
at det sikres, at en mere erfaren medarbejder eller opgavepartneren giver klare instrukser, så indhold og mål med 
udførelse af opgaver er aftalt på forhånd. Endvidere bør det sikres, at der altid foretages et uafhængigt review 
(eventuelt systemunderstøttet) af opgavedokumentation udført af et andet mere erfarent medlem på opgave-
teamet, hvor det vurderes, om det udførte arbejde er foretaget og dokumenteret i overensstemmelse med de 
givne instrukser.

6.6 Ressourcer
Den nye ISQM 1-standard introducerer forskellige typer af ressourcer:
• Menneskelige ressourcer
• Teknologiske ressourcer, eksempelvis it-systemer
• Intellektuelle ressourcer, eksempelvis politikker, procedurer, metoder og guidance for udførelse af revisionsen-

gagementer.

Revisionsvirksomheder skal sikre etablering af processer relateret til rekruttering, udvikling og fastholdelse af men-
neskelige ressourcer, ligesom adgang, drift og vedligeholdelse af teknologiske ressourcer skal være etableret. Etab-
lering, udvikling og vedligeholdelse af intellektuelle ressourcer i form af eksempelvis metodebeskrivelser, manualer 
m.v. skal understøtte en konsistent udførelse og en ensartet og høj kvalitet af engagementer.

Revisionsvirksomheders kvalitetsmål relateret til Ressourcer omfatter følgende:

Menneskelige ressourcer a) Rekruttering af medarbejdere
b) Allokering af medarbejdere på sager
c) Udvikling og træning af medarbejdere
d) Målfastsættelse, evaluering og aflønning
e) Medarbejderes opbakning til kvalitet

Teknologiske ressourcer f) Adgang til samt drift og vedligeholdelse af teknologiske ressourcer

Intellektuelle ressourcer g) Etablering, udvikling og vedligeholdelse af intellektuelle ressourcer
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I oversigten nedenfor er angivet praktiske eksempler på tilrettelæggelsen af kontroller, som er tilpasset typen af 
revisionsvirksomheden med henblik på at adressere risici relateret til kvalitetsmålene inden for Ressourcer.

Praktisk implementering i mellemstore/større revisionsvirksomheder

I mellemstore revisionsvirksomheder, hvor der er mange revisionskunder med forskellig kompleksitet og risiko-
profil og tilsvarende mange medarbejdere, vil der skulle etableres mere omfattende og detaljerede processer og 
kontroller relateret til rekruttering af medarbejdere på forskellige niveauer ud fra behovsestimater omkring til- og 
afgange af kunder, vurdering af involvering af specialister samt andre forudsætninger. Tilsvarende vil der også 
være behov for kontroller relateret til både lang- og korttidsplanlægning i forhold til rekruttering samt overvåg-
ning heraf for at undgå væsentlige mangler på ressourcesiden. Kontroller relateret hertil kan eksempelvis omfatte 
rekrutteringsstrategi, proces for udarbejdelse og godkendelse af stillingsopslag samt krav til udvælgelseskriterier 
for vurdering af potentielle kandidater. Overvågningen kan eksempelvis omfatte en månedsvis opfølgning, hvor 
HR-funktionen eller en partner, der er ansvarlig for revisionsvirksomhedens rekruttering, foretager en gennem-
gang af ressourceplanlægning og -behov og dokumenterer denne gennemgang.
 
Der vil være behov for udarbejdelse af skriftlige politikker for allokering af medarbejdere, herunder partnere og 
ledende medarbejdere til opgaver, herunder kriterier for vurdering af kompetencer, erfaring mv. Endvidere vil der 
være behov for en årlig gennemgang og vurdering af den enkelte partners/managers arbejdsbyrde samt etable-
ring af kontroller, der sikrer løbende overvågning af vedkommendes arbejdsbyrde. 
 
Der skal endvidere udarbejdes skriftlige politikker for udarbejdelse af træningsplaner, deltagelse i træningsaktivi-
teter (alle medarbejdere) og efteruddannelse for SR’ere, inklusive timekrav, samt procedurer for løbende overvåg-
ning af deltagelse i træninger, tildeling af optjente timer samt overholdelse af efteruddannelseskravene. 
 
På de forskellige medarbejderniveauer skal der være udarbejdet politikker, der beskriver processen for målfast-
læggelse, årlig evaluering og aflønning. Dette kan eksempelvis omfatte beskrivelse af fastsatte og ensartede krite-
rier (KPI’er) og metoder for målfastlæggelse, der også understøtter den mere overordnede strategi for virksomhe-
den. Eksempler herpå kan være resultater fra ekstern/intern kvalitetskontrol af opgaver, medarbejderes ansvar for 
kvalitet, rettidig og specifik opgavefeedback, 360 graders feedback, kundefeedback mv. 

Rollebeskrivelser kan også anvendes til at beskrive ensartede forventninger til roller og adfærd på de enkelte med-
arbejderniveauer, som kan anvendes til den årlige evaluering af medarbejdere på samme niveau. Rollebeskrivelser 
kan eksempelvis indeholde forhold vedrørende trænings- og udviklingsaktiviteter, coaching af medarbejdere, 
udvikling af viden og kompetencer, deltagelse i on-the-job-træning, feedback osv.

Der skal være etableret en proces for gennemgang og godkendelse af målfastlæggelse samt løbende evaluering 
og feedback på målopfyldelse for den enkelte medarbejder samt dokumentation heraf. Den årlige evalueringspro-
ces og vederlæggelse skal gennemføres efter de politikker, der er etableret herfor, samt være dokumenteret og 
godkendt for den enkelte medarbejder.
 
Der skal sikres adgang til samt drift og vedligeholdelse af teknologiske ressourcer. Dette vil i denne sammenhæng 
omfatte de dele af virksomhedens it-systemer og processer, der anvendes til at drive virksomhedens kvalitetssty-
ringssystem samt systemer, der anvendes til udførelsen af kundeopgaver/revisionsværktøjer, samt it-systemer, der 
anvendes til øvrige relaterede opgaver.
 
Revisionsvirksomheden skal have etableret politikker og procedurer omfattende krav til etablering, udvikling og 
vedligeholdelse af intellektuelle ressourcer. Dette kan omfatte de værktøjer, metoder og skriftlige politikker, der 
skal anvendes ved udførelse af opgaver, eksempelvis regnskabs- og revisionsfaglige guidelines, standarddoku-
menter og templates og andre specifikke tekniske guidelines. Disse politikker og værktøjer kan også være tilgæn-
gelige via revisionsvirksomhedens it-systemer eller branchespecifikke løsninger.
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Praktisk implementering i små/mindre revisionsvirksomheder

I de små/mindre revisionsvirksomheder, der er karakteriseret ved mange assistancekunder og få revisionskunder, 
vil detaljeringsgraden af processer og kontroller relateret til Ressource-området være noget mindre omfattende.
 
Rekruttering af medarbejdere på forskellige niveauer til de små/mindre virksomheder vil sædvanligvis på den ene 
side ikke kræve detaljerede processer og politikker, men på den anden side vil små virksomheder ofte have en 
større afhængighed af få nøglepersoner, hvilket også kan påvirke kvalitetsrisici i tilknytning til medarbejderudskift-
ninger. Processer relateret til vurdering af rekrutteringsbehov vil oftest have en mere uformel karakter. Eksempel-
vis kan det være genstand for vurdering i forbindelse med et personalemøde, partnermøder eller lignende møder. 
For at sikre opfyldelse af ISQM 1 vil det være nødvendigt at dokumentere disse vurderinger og drøftelser samt 
tilsvarende vurderinger/beslutninger, der træffes relateret til rekruttering, herunder at medarbejdere og partnere, 
der rekrutteres, besidder nødvendige kompetencer mv.
 
I små revisionsvirksomheder, der kun har få revisionskunder, vil der alene i begrænset omfang være behov for 
udarbejdelse af skriftlige politikker for allokering af medarbejdere, herunder partnere og ledende medarbejdere, 
inklusive kriterier for vurdering af kompetencer, erfaring mv. Dette vil alene være relevant for de medarbejdere, der 
er involveret i revisionsopgaver og andre erklæringsopgaver. Dette medfører også, at gennemgang og vurdering 
af den enkelte partners/ledende revisorers arbejdsbyrde samt etablering af kontroller, der sikrer løbende overvåg-
ning af arbejdsbyrde, kan begrænses til disse medarbejdere. 
 
Der skal foreligge skriftlige politikker for deltagelse i træningsaktiviteter (alle medarbejdere involveret i revisi-
ons- og andre erklæringsopgaver) og efteruddannelse for SR’ere, inklusive timekrav, samt procedurer for løbende 
overvågning af deltagelse i træninger, tildeling af optjente timer samt overholdelse af efteruddannelseskravene. 
I de små/mindre virksomheder vil det oftest være den enkelte SR, der foretager registrering, opfølgning og ind-
beretning af egne optjente timer. Der kan eksempelvis etableres en proces, hvor den kvalitetsansvarlige partner 
gennemgår og godkender optjente og indberettede timer for virksomhedens SR'ere samt sikrer, at denne gen-
nemgang/godkendelse dokumenteres. For øvrige medarbejdere kan der eksempelvis etableres en tilsvarende 
proces, hvor nærmeste leder foretager vurdering af behov for den enkelte medarbejders deltagelse i træningsakti-
viteter. Denne vurdering kan foretages og dokumenteres i forbindelse med målfastsættelse, og der kan foretages 
løbende kontrol med deltagelse i træninger.
 
Politikker relateret til målfastlæggelse, årlig evaluering og aflønning vil i de små/mindre virksomheder være min-
dre formaliseret.
 
For de medarbejdere, der er involveret i revisionsopgaver og andre erklæringsopgaver, skal der være etableret en 
proces for gennemgang og godkendelse af målfastlæggelse samt løbende evaluering og feedback på målopfyl-
delse for den enkelte medarbejder samt dokumentation heraf. Den årlige evalueringsproces og vederlæggelse 
skal gennemføres efter de politikker, der er etableret herfor, samt være dokumenteret og godkendt for den enkel-
te medarbejder.
 
I de små/mindre revisonsvirksomheder vil teknologiske ressourcer oftest omfatte en tredjeparts it-software-løs-
ning, eksempelvis CaseWare. Teknologiske ressourcer fra eksterne serviceleverandører skal være egnede til brug 
for kvalitetsstyringssystemet og ved løsningen af erklæringsopgaver under hensyntagen til de fastsatte kvalitets-
mål. 
 
Intellektuelle ressourcer i form af værktøjer, metoder og skriftlige politikker vil oftest være tilgængelige via tredje-
parts it-software/branchespecifikke løsninger. Dette omfatter ligeledes udvikling og vedligeholdelse.
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Eksempler på kvalitetsmål og kvalitetsrisici rettet mod ressourcer og reaktion herpå

 Eksempel 1 – Målfastsættelse, evaluering og aflønning

STEP 1 – KVALITETSMÅL
Alle medarbejdere skal være omfattet af målfastsættelse, evaluering og aflønning (ISQM 32 (b)).
 
STEP 2 – RISIKOVURDERING
Forståelse af forhold
Virksomheden er karakteriseret ved få medarbejdere og uformelle processer inden for HR-områder, og som følge 
heraf er der ikke tilstrækkeligt fokus på medarbejderudvikling.

Identifikation og vurdering af risiko
Der er en risiko for, at ikke alle medarbejdere får fastsat udviklingsmål og/eller modtager en evaluering af udført 
arbejde.

Sandsynlighed
Det vurderes som middel sandsynligt, at forholdet kan indtræffe pga. stor arbejdsbyrde og manglende fokus her-
på fra ledelse.

Indvirkning på kvalitetsmål
Væsentlig effekt på kvalitetsmålet, da manglende fastlæggelse af mål og evaluering påvirker udvikling af medar-
bejderes kompetencer og ekspertise med risiko for indvirkning på kvaliteten.
 
STEP 3 – REAKTION OG TILTAG (POLITIKKER, PROCEDURER OG KONTROLLER)
Etablering af politikker, der beskriver processen for målfastlæggelse, årlig evaluering og aflønning.
Etablering af proces for gennemgang og godkendelse af målfastlæggelse samt løbende evaluering og feedback 
på målopfyldelse for den enkelte medarbejder samt dokumentation heraf.6

Eksempel 2 – Allokering af medarbejdere på sager
 
STEP 1 – KVALITETSMÅL
At medarbejdere er allokeret til sager, og at disse har tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til at sikre revisi-
onskvalitet på sager (ISQM 32 (d)).
 
STEP 2 – RISIKOVURDERING
Forståelse af forhold
Virksomheden er kendetegnet ved stor tilgang af kunder, men samtidig en høj medarbejderudskiftning.

Identifikation og vurdering af risiko
Der er en risiko for, at ledelsen ikke i tilstrækkeligt omfang sikrer rettidig og tilstrækkelig planlægning og alloke-
ring af ressourcer på opgaver, eksempelvis som følge af for få medarbejdere i forhold til opgaver. 

Sandsynlighed
Det vurderes som sandsynligt, at forholdet kan indtræffe pga. stor arbejdsbyrde og mange kunder, der skal afslut-
tes på samme tid.

Indvirkning på kvalitetsmål
Betydelig effekt på kvalitetsmålet, da utilstrækkelig planlægning og manglende allokering af ressourcer kan påvir-
ke kvaliteten på opgaveudførelsen.
 
STEP 3 – REAKTION OG TILTAG (POLITIKKER, PROCEDURER OG KONTROLLER)
Etablering af politikker for allokering af medarbejdere til opgaver, eksempelvis i form af planlægningsværktøjer i 
den større virksomhed, kriterier for vurdering af kompetencer og erfaring. Endvidere etablering af kontroller, der 
sikrer løbende overvågning af arbejdsbyrde for partnere og øvrige ledende medarbejdere.

6 I den større virksomhed kan rollebeskrivelser også anvendes til at beskrive ensartede forventninger til roller og adfærd på de enkelte medarbejder- 
  niveauer, som kan anvendes til den årlige evaluering af medarbejdere på samme niveauer.
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6.7 Information og kommunikation
Information og kommunikation omhandler krav om indsamling, behandling og kommunikation af informationer, 
der har relevans for kvalitetsstyringssystemet. Denne komponent er et fundament for øvrige komponenter, der 
også involverer alle medarbejdere i revisionsvirksomheden, og omfatter formidlingen af information såvel internt i 
revisionsvirksomheden som eksternt.

Revisionsvirksomheders kvalitetsmål relateret til Information og kommunikation skal omfatte følgende:
a) Etablering af informationssystem, der sikrer identifikation, opsamling, behandling og vedligeholdelse af 
 pålidelig og relevant information, der understøtter kvalitetsstyringssystemet
b) Etablering af en kultur i virksomheder, der anerkender og understøtter udveksling af informationer 
c) Udveksling af pålidelig og relevant information internt i virksomheder
d) Kommunikation af relevant og pålidelig information til eksterne partnere.

I oversigterne nedenfor er angivet praktiske eksempler på tilrettelæggelsen af kontroller, som er tilpasset typen af 
revisionsvirksomhed med henblik på at adressere risici relateret til kvalitetsmålene inden for Information og kom-
munikation.

Praktisk implementering i mellemstore/større revisionsvirksomheder

I de mellemstore/større revisionsvirksomheder er det vigtigt at have en formel dokumenteret udveksling af infor-
mation mellem ledelsen og medarbejderne samt mellem stabsfunktioner og ledelse/medarbejdere.

Kommunikationen skal være målrettet interne forhold, men også mod omverdenen (underleverandører, myndig-
heder eller andre interesseparter som f.eks. pressen).

I forhold til tidligere skal der være mere dokumentation, for at kravene i ISQM 1 kan efterleves. 

Ledelsen skal sikre, at:
1. Relevant information, der understøtter kvalitetsstyringssystemet, identificeres og arkiveres, så den er tilgæn-

gelig for revisionsvirksomhedens medarbejdere. 
2. Ledelse og medarbejdere forstår vigtigheden af en effektiv kommunikation og vidensdeling.
3. Relevant viden og information deles internt i revisionsvirksomheden.
4. Relevant viden og information deles eksternt med eksempelvis samarbejdspartnere og myndigheder.
 
Et eksempel på dette kan være, at revisionsvirksomhederne sikrer, at der er et tilgængeligt og opdateret intranet, 
hvor relevant information deles mellem alle ansatte.

Ulempen ved kommunikation via et intranet er, at ledelsen i revisionsvirksomheden ikke kan sikre, at relevant 
kommunikation bliver læst af alle medarbejdere, for hvem kommunikationen er relevant. Man skal derfor huske, 
at særlig relevant kommunikation, f.eks. opgaver, der skal udføres ved kvalitetssikringsgennemgang, foretages via 
webinar eller anden kursusform, hvor man sikrer, at deltagerne er fuldt oplyst.

Endelig skal ledelsen årligt sikre en medarbejdererklæring fra revisionsvirksomhedens medarbejdere, der inde-
holder en bekræftelse fra medarbejderen om kendskab til samt overholdelse af politikker og procedurer vedrø-
rende uafhængighed samt øvrige relevante forhold ud fra en konkret vurdering. 

Praktisk implementering i små/mindre revisionsvirksomheder

Den mindre revisionsvirksomhed er kendetegnet ved uformel udveksling af informationer internt i revisionsvirk-
somheden og mellem ledelse og medarbejdere såvel som mellem medarbejdere generelt. 

Også den mindre revisionsvirksomhed kommunikerer, ud over den interne kommunikation, med eksempelvis 
underleverandører, herunder eksterne skatterådgivere, eller myndigheder.

Med bl.a. en øget fokus på dokumentation heraf vil kravene i ISQM 1 kunne efterleves. 
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Generelt skal ledelsen i også den mindre revisionsvirksomhed sikre sig, at:
1. Relevant information, der understøtter kvalitetsstyringssystemet, identificeres og arkiveres, så det er tilgænge-

ligt for revisionsvirksomhedens medarbejdere. 
2. Ledelse og medarbejdere forstår vigtigheden af en effektiv kommunikation og vidensdeling.
3. Relevant viden og information deles internt i revisionsvirksomheden.
4. Relevant viden og information deles eksternt med eksempelvis samarbejdspartnere og myndigheder.

Som det også gør sig gældende på området for Overordnet ledelse og ledelsesansvar, kan eksisterende faste 
personalemøder suppleres med et fast agendapunkt ”Relevant information”, hvor information, der understøtter 
kvalitetsstyringen i revisionsvirksomheden, deles. 

Det skal være klart for alle medarbejdere, hvilke informationer der er relevante at dele og til hvem. Dette kan 
eksempelvis være information, der er relevant i forhold til overholdelse af lovgivning, eksempelvis etiske krav. Li-
geledes kan det være viden om en kundevirksomhed, som ikke var kendt på tidspunktet for kunde- og opgaveac-
cepten. Retningslinjer samt politikker og procedurer for kommunikation skal være beskrevet i revisionsvirksomhe-
dens kvalitetsmanual. Denne bør ligeledes beskrive revisionsvirksomhedens whistleblowerordning, hvor en sådan 
er etableret i overensstemmelse med revisorlovens § 28 a eller hvidvasklovens bestemmelser.

Som led i ovenstående indhentes der ligeledes årlig medarbejdererklæring fra revisionsvirksomhedens medarbej-
dere. Den årlige medarbejdererklæring indeholder en bekræftelse fra medarbejderen om kendskab til samt over-
holdelse af politikker og procedurer vedrørende uafhængighed samt øvrige relevante forhold ud fra en konkret 
vurdering.

Kommunikation med offentlige myndigheder bør fortrinsvist foretages af revisionsvirksomhedens ledelse. 

Eksempler på kvalitetsmål og kvalitetsrisici rettet mod information og kommunikation og reaktion herpå

Eksempel 1 – Forståelse for vigtigheden af effektiv kommunikation og vidensdeling 
 
STEP 1 – KVALITETSMÅL
Ledelse og medarbejdere forstår vigtigheden af en effektiv kommunikation og vidensdeling (ISQM 33 (b)).

STEP 2 – RISIKOVURDERING
Forståelse af forhold
Revisionsvirksomheden er organiseret i mindre afdelinger med ca. otte medarbejdere i hver, der hver især ledes 
af én ejerpartner. Medarbejdere arbejder ikke på tværs af flere afdelinger. Ud over uformel dialog imellem kollega-
erne er der ikke formel dialog mellem afdelingernes medarbejdere. Der vurderes ikke at være efterspørgsel efter 
yderligere vidensdeling, og der spørges ikke ind hertil.
 
Identifikation og vurdering af risiko
Der er en risiko for, at den manglende dialog imellem afdelingerne medfører, at revisionsvirksomhedens medar-
bejdere ikke opnår den rette vidensdeling og erfaringsudveksling. Der vurderes ikke at være det rette niveau af 
forståelse for vigtigheden af en effektiv kommunikation og vidensdeling, ej heller imellem ejerpartnerne.

Sandsynlighed
Sandsynligheden for, at der er manglende forståelse for vigtigheden af en effektiv kommunikation og videns-
deling, vurderes at være høj, og risikoen for, at vigtig kommunikation og vidensdeling går tabt som følge heraf, 
vurderes ligeledes at være høj.

Indvirkning på kvalitetsmål
Der er risiko for, at ledelse og medarbejdere ikke forstår vigtigheden af en effektiv kommunikation og vidensde-
ling, og at vigtig kommunikation og vidensdeling går tabt som følge heraf. Konsekvensen heraf for det opstillede 
kvalitetsmål vil være stor.
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STEP 3 – REAKTION OG TILTAG (POLITIKKER, PROCEDURER OG KONTROLLER)
Intern kommunikation og vidensdeling tilføres som et særskilt emne og punkt på agendaen ved det faste med-
arbejdermøde den første og sidste fredag i måneden. Under dette punkt vil ledelsen tydeliggøre sin holdning og 
opfattelse af vidensdeling og vigtigheden heraf. Til hvert møde vil de underskrivende revisorer (også på baggrund 
af vidensindsamling fra medarbejdere) medtage vigtig viden og dele denne med de øvrige medarbejdere i revisi-
onsvirksomheden. Endvidere vil punktet blive drøftet generelt mellem ledelse og medarbejdere. Det vil blive gjort 
klart og gentaget på hvert møde, at det er vigtigt at foretage intern vidensdeling.

Eksempel 2 – Information og kommunikation
 
STEP 1 - KVALITETSMÅL
At revisionsvirksomheden har etableret procedurer til udveksling af pålidelig og relevant kommunikation af aktivi-
teter relateret til kvalitetsstyringssystemet (ISQM 33 (c)).
 
STEP 2 – RISIKOVURDERING
Forståelse af forhold
Revisionsvirksomheden er kendetegnet ved overvejende uformel mundtlig kommunikation og i mindre grad 
skriftlig kommunikation af politikker og procedurer.

Identifikation og vurdering af risiko
Der er en risiko for, at virksomheden ikke får udvekslet rettidige eller tilstrækkelige informationer, der gør med-
arbejdere i stand til at overholde blandt andet nye politikker og procedurer relateret til kvalitetsstyringssystemet. 
Det kan eksempelvis være i tilknytning til en netop afsluttet intern overvågning (gennemgang af sager), der har 
afdækket mangler i revisionsdokumentation, der kræver ændringer i politikker/procedurer fremadrettet.

Sandsynlighed
Sandsynligheden for, at forholdet kan indtræffe pga. manglende fokus på kommunikation af nye politikker og 
procedurer, vurderes at være lav til middel.

Indvirkning på kvalitetsmål
Der er risiko for, at manglende udveksling af informationer kan medføre, at anvendelsen af kvalitetsstyringssyste-
met fremadrettet ikke er tilstrækkelig, eksempelvis som følge af, at information vedrørende ændringer i politikker 
ikke bliver kommunikeret til de relevante medarbejdere, der derfor ikke får taget højde for disse ændringer ved 
fremtidige opgaver. Konsekvensen heraf for det opstillede kvalitetsmål vil være stor.
 
STEP 3 – REAKTION OG TILTAG (POLITIKKER, PROCEDURER OG KONTROLLER)
Der etableres processer, der sikrer, at ændringer til politikker og procedurer relateret til kvalitetsstyringssystemet 
altid ledsages af relevant og rettidig information. Nye politikker og procedurer vil fremover blive kommunikeret 
løbende på de faste/periodiske faglige møder som et særskilt agendapunkt, og der vil blive udarbejdet møderefe-
rat herfra.

6.8 Overvågning og afhjælpning
Revisionsvirksomheden skal etablere en overvågnings- og afhjælpningsproces, der omfatter en løbende vurdering 
af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, der er udformet med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed 
for, at politikkerne og procedurerne vedrørende kvalitetsstyringssystemet er relevante, passende og fungerer effek-
tivt, og hvis ikke, at der etableres afhjælpende tiltag.

Ligesom komponenten ”Virksomhedens risikovurderingsproces” er ”Overvågning og afhjælpning” ikke genstand 
for allokering af kvalitetsmål, da disse processer er genstand for eksplicitte krav til udførelse, og komponenterne er 
derfor ikke relevante for specifikke vurderinger i kvalitetsmålsætninger. Kravene i ISQM 1 definerer således de kva-
litetsmål, som revisionsvirksomheden er genstand for, og de krav til udførelse af overvågning og afhjælpning, som 
revisionsvirksomheden skal efterleve, jf. også straks nedenfor. Det skal hertil bemærkes, at den danske revisorlov-
givning ligeledes stiller krav til revisionsvirksomhedens interne overvågning. Ved efterlevelse af kravene i ISQM 1 er 
kravene i den danske revisorlovgivning ligeledes overholdt.
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Praktisk implementering i revisionsvirksomheder

Revisionsvirksomheden skal have en proces for intern overvågning, der er tilpasset revisionsvirksomheden. Føl-
gende forhold skal indgå i fastsættelsen af processen for den interne overvågning (ISQM, afsnit 37):
• De identificerede kvalitetsrisici og baggrunden herfor.
• De fastsatte reaktioner på identificerede risici (politikker, procedurer og kontroller).
• Revisionsvirksomhedens risikovurderingsproces.
• Eventuelle ændringer i kvalitetsstyringssystemet.
• Resultatet af tidligere gennemført intern overvågning og afhjælpningen af fejl og mangler identificeret.
• Øvrige forhold, herunder eventuelle klager, resultatet af ekstern kontrol mv. 
 
Overvågningen skal foretages løbende, og mindst én gang årligt skal det overordnede kvalitetsstyringssystem 
gennemgås. Som led i gennemgangen af revisionsvirksomhedens anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ud-
tages én eller flere erklæringsopgaver med sikkerhed til kvalitetskontrol. Denne kvalitetskontrol skal medvirke til 
at vurdere, om revisionsvirksomheden anvender kvalitetsstyringssystemet korrekt og effektivt. Der kan udvælges 
erklæringsopgaver på rotationsbasis, således at samtlige opgaveansvarlige partnere er genstand for kvalitetskon-
trol over en periode, der fastlægges af revisionsvirksomheden.
 
Ansvaret for overvågningsprocessen skal pålægges en eller flere partnere eller andre personer, der har tilstræk-
kelig og egnet erfaring og autoritet i revisionsvirksomheden til at påtage sig dette ansvar. Kvalitetskontrollen af 
opgaven må ikke gennemføres af en medarbejder, der har været involveret i sagsløsningen. 
 
Den eller de personer, der deltager i den interne overvågning, skal have kompetence og tidsmæssige ressourcer 
hertil. I mindre revisionsvirksomheder med et begrænset antal medarbejdere kan det være nødvendigt at bruge 
en passende kvalificeret ekstern person eller en anden virksomhed til at udføre efterfølgende kontrol af opgaven 
og andre overvågningsprocedurer.
 
Revisionsvirksomheden skal vurdere indvirkningen af mangler, der er konstateret som resultat af overvågnings-
processen, og fastslå, om disse enten er tilfælde, som ikke nødvendigvis tyder på, at revisionsvirksomhedens 
kvalitetsstyringssystem er utilstrækkeligt, eller om disse indeholder systematiske, gentagne eller andre betydelige 
mangler, der kræver øjeblikkelige, korrigerende handlinger. Mangler skal være genstand for en årsagsanalyse, så 
det sikres, at den faktiske årsag til, at denne er opstået, identificeres, samt at kvalitetsrisici og afhjælpende tiltag 
kan genovervejes og tilpasses fremadrettet. 
 
På baggrund af resultatet af den udførte interne overvågning udarbejdes der en handlingsplan, der bl.a. indehol-
der relevante observationer og planlagte tiltag (i ISQM omtalt som ”remedial actions”) med henblik på, at fejl og 
mangler ikke opstår fremadrettet. Revisionsvirksomhedens kvalitetsansvarlige partner skal vurdere de planlagte 
tiltag og sikre, at disse implementeres. Tidligere implementerede tiltag skal vurderes, og såfremt disse ikke har 
været effektive, skal der ske tilpasning heraf. 
 
Fejl og mangler identificeret på opgaveniveau skal vurderes, og det skal overvejes, om disse fejl og mangler skal 
medføre øjeblikkelige tiltag eksternt, eksempelvis såfremt den afgivne erklæring vurderes at være fejlbehæftet. 
Herudover skal fejl og mangler drøftes med opgaveteamet, således at disse får den rette opmærksomhed ved den 
fremadrettede sagsløsning, ligesom eventuel bistand til opgaveteamet kan tilvejebringes. Også på opgaveniveau 
bør der gennemføres en årsagsanalyse, så den faktiske årsag til, at fejl og mangler er opstået, identificeres.
 
Mangler, der er konstateret som resultat af overvågningsprocessen, og anbefalinger til passende afhjælpende 
tiltag skal kommunikeres til relevante opgaveansvarlige partnere og andet passende personale, eksempelvis 
medarbejdere, der er involveret i sagsløsningen og i revisionsvirksomhedens overordnede kvalitetsstyring, jf. også 
ovenfor. 
 
Endvidere skal det samlede resultat af den gennemførte interne overvågning kommunikeres bredt i revisions-
virksomheden til relevante medarbejdere, så erfaringer herfra kan benyttes positivt på ikke-berørte opgaveteams 
mv. med henblik på at drage nytte heraf og medvirke til at øge kvaliteten. Således skal revisionsvirksomheden 
udarbejde en årlig oversigt over de tiltag, der er besluttet, inden 3 måneder efter årsregnskabets udløb, jf. § 5, stk. 
5, i bekendtgørelse nr. 734 af 17. juni 2016 om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af 
arbejdet. Oversigten skal udleveres internt i revisionsvirksomheden. 
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6.9 Evaluering
Den årlige evaluering skal indeholde en samlet evaluering af kvalitetsstyringssystemet som helhed og konklusion 
herpå.

Den kvalitetsansvarlige partner skal konkludere på følgende:
1. Om kvalitetsstyringssystemet samlet set og i sin helhed er velfungerende og effektivt, og at de generelle mål-

sætninger herfor, herunder at der er passende politikker, procedurer og kontroller til at imødegå kvalitetsrisici, 
er opfyldt.

2. Om kvalitetsstyringssystemet samlet set og i sin helhed, uagtet at der er identificeret alvorlige, men ikke gen-
nemgribende, fejl og mangler, er velfungerende og effektivt, og at de generelle målsætninger herfor, herunder 
at der er passende politikker, procedurer og kontroller til at imødegå kvalitetsrisici, generelt er opfyldt.

3. Om kvalitetsstyringssystemet samlet set og i sin helhed ikke er velfungerende og effektivt, og at de generelle 
målsætninger herfor, herunder at der er passende politikker, procedurer og kontroller til at imødegå kvalitetsri-
sici, ikke kan anses at være opfyldt.

Evalueringen af den gennemførte interne overvågning og af den kvalitetsansvarlige partners operationelle vareta-
gelse af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring foretages af ledelsen i revisionsvirksomheden og vil blandt andet, 
på baggrund af den foreliggende dokumentation, bero på en vurdering af, om revisionsvirksomhedens politikker og 
procedurer er overholdt.

ISQM 2 omhandler udnævnelse og kvalificering af en kvalitetssikringskontrollant til kvalitetssikringsgennemgang 
og kontrollantens ansvar i forbindelse med udførelse og dokumentation af en kvalitetssikringsgennemgang.

ISQM 2 omfatter alle opgaver, hvor kvalitetssikringsgennemgang er krævet udført i henhold til ISQM 1. 

ISQM 2 erstatter de gældende bestemmelser vedrørende kvalitetssikringsgennemgang i ISQC 1 og ISA 220. Der er 
foretaget en række konsekvensrettelser i forhold til en række ISA’er, hvoraf ingen anses for væsentlige. 
Udskillelsen af kvalitetssikringsgennemgang i en særskilt standard skal ses som et vigtigt element i at styrke samt 
understrege betydningen heraf på den samlede kvalitet.

ISQM 2 er opbygget efter følgende struktur:
• Anvendelse og overholdelse af relevante krav
• Udnævnelse og kvalificering af kontrollant til kvalitetssikringsgennemgang
• Udførelse af kvalitetssikringsgennemgang
• Dokumentation.

En særskilt standard for kvalitetskontrol har en række fordele:
• Lægger vægt på vigtigheden af kvalitetssikringsgennemgangen.
• Fokus på vigtigheden af kravene til kvalificering af kvalitetskontrollanter og gennemførelse og dokumentatio-

nen af gennemgangen.
• Tilvejebringer en mekanisme til tydeliggørelse af forskellen mellem virksomhedens ansvar og kvalitetskontrol-

lantens ansvar.
• Forøger skalerbarheden af ISQM 1, idet der kan være tilfælde, hvor en virksomhed bestemmer, at der ikke er 

nogle revisioner eller andre opgaver, hvor en kvalitetskontrol er en passende reaktion for at adressere en eller 
flere kvalitetsrisikofaktorer. 

En mere detaljeret beskrivelse af standardens indhold findes i afsnit 8.

7 ISQM 2 – struktur og indhold
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Ved den praktiske implementering af ISQM 2 er det vigtigt at iagttage følgende komponenter: 
• Timing af kvalitetssikringsgennemgang 
• Betydelige vurderinger og væsentlige forhold
• Professionel skepsis 
• Uafhængighed og konsultation
• Tilstrækkelig og passende involvering af partner på opgaven 
• Overvejelser i forbindelse med koncernrevision
• Afslutning af kvalitetssikringsgennemgangen. 

I nedenstående skema er der med udgangspunkt i komponenterne beskrevet et forslag til den praktiske imple-
mentering.

Proces Praktisk implementering

Timing i kvalitetssikringsgennemgang Der er krav om, at kvalitetssikringsgennemgangen 
udføres på passende tidspunkter i løbet af opgaveløs-
ningen.

Betydelige vurderinger og væsentlige forhold Kvalitetskontrollanten skal:

Læse og opnå en forståelse af den information, der er 
kommunikeret af opgaveteamet vedrørende arten og 
omfanget af opgaven og kunden, og af forhold relateret 
til virksomhedens overvågnings- og afhjælpningspro-
ces, især identificerede mangler, der kan relateres til 
eller påvirke områder, der involverer væsentlige vurde-
ringer foretaget af opgaveteamet.

Drøfte med opgavepartneren, og hvis relevant andre 
medlemmer af opgaveteamet, væsentlige forhold og 
væsentlige vurderinger i planlægning, udførelse og 
rapportering. 

Baseret på indhentet information og diskussioner fore-
taget ovenfor skal kontrollanten gennemgå opgavens 
dokumentation vedrørende de væsentlige vurderinger, 
der er foretaget af opgaveteamet, og kontrollanten skal 
evaluere grundlaget for de foretagne vurderinger. Lige-
ledes skal kontrollanten, når det er relevant, forholde sig 
til typen af kunde, opgaveteamets udøvelse af professi-
onel skepsis, og om dokumentationen understøtter den 
opnåede konklusion, og om konklusionerne er passen-
de. 

Professionel skepsis Det er en vigtig del af kontrollantens rolle at evaluere 
opgaveteamets udøvelse af professionel skepsis i forbin-
delse med vurderinger og konklusioner.

Uafhængighed og konsultation Tidligere var der krav om, at virksomhederne skulle fast-
lægge politikker og procedurer for uafhængighed og 
konsultation for revision af børsnoterede virksomheder. 
Dette er med ISQM 2 udvidet.

8 ISQM 2 – indhold og praktisk implementering
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Nu gælder kravet for alle virksomheder, som er under-
lagt kvalitetssikringsgennemgang:
• Kontrollanten skal vurdere grundlaget for den 

opgaveansvarliges vurdering af, om relevante etiske 
krav vedrørende uafhængighed er opfyldt.

• Kontrollanten skal vurdere, om revisionsteamet har 
foretaget de fornødne konsultationer vedrørende 
vanskelige forhold eller forhold, hvor der har været 
forskellig forståelse af forholdet, og har konkluderet 
på disse forhold. 

Tilstrækkelig og passende involvering af partner på 
opgaven

Det er et nyt krav i ISQM 2, at kvalitetskontrollanten skal 
evaluere grundlaget for partnerens fastlæggelse af, om 
dennes involvering har været tilstrækkelig og passende 
under hele revisionen. 

Grundlaget for partnerens fastlæggelse skal sikre, at 
væsentlige vurderinger og konklusioner er passende i 
betragtning af arten og omfanget af opgaven.

Koncernrevisions overvejelser For koncernrevisionsopgaver, selvom der kan være 
kompleksitet på grund af arten af opgaven, forbliver 
formålet med kvalitetssikringsgennemgangen det sam-
me, hvilket er en objektiv evaluering af de væsentlige 
vurderinger og konklusioner, der er foretaget af opgave-
teamet.

Afslutning af kvalitetssikringsgennemgangen Et nyt krav i ISQM 2 er, at kvalitetskontrollanten skal 
afgøre og dokumentere, at udførelsen af kvalitetssik-
ringsgennemgangen er opfyldt, og at kvalitetssikrings-
gennemgangen er komplet.

Som tilsvarende med ISQM 1 er der større fokus på dokumentation, hvilket medfører, at kvalitetssikringsgennem-
gangen skal være dokumenteret.

Det skal understreges, at ISQM 2 alene gælder i følgende tilfælde:
• Ved revision af PIE-virksomheder.
• Ved andre erklæringsopgaver, hvor kvalitetssikringsgennemgang følger af lovgivning.
• Hvor virksomheden har fastsat andre kriterier for krav til kvalitetssikringsgennemgang.
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Komponent Kvalitetsmål

Overordnet ledelse og ledelsesansvar • Opbakning til kvalitet gennem kultur og værdi- 
grundlag

• Ledelsesansvar for kvalitet
• Ledelsesadfærd i forhold til kvalitet (’Tone at the 

top’)
• Organisationsstruktur og allokering af medarbejde-

re, der understøtter kvalitetsstyringssystemet
• Ressourcebehov, der sikrer sammenhæng med 

virksomhedens opbakning til kvalitet

Relevante etiske krav • Virksomheden og medarbejdernes forståelse af 
relevante etiske krav

• Virksomheden og medarbejdernes overholdelse af 
relevante etiske krav

Accept og fortsættelse af kundeforhold og specifikke 
opgaver

• Sikre etablering af procedure for evaluering af nye 
kunder og opgaver samt fortsættelse heraf

• Sikre, at virksomhedens finansielle og operationelle 
prioriteringer ikke utilsigtet påvirker beslutning om 
accept af samt fortsættelse af kunder og opgaver.

Opgavens udførelse • Opgaveteamets forståelse af sit ansvar 
• Indhold, omfang og timing af instruktion, overvåg-

ning og gennemgang relateret til opgaveteamet
• Professionel dømmekraft og professionel skepsis
• Konsultationer
• Uenigheder
• Opgavedokumentation

Ressourcer – menneskelige ressourcer • Rekruttering af medarbejdere
• Allokering af medarbejdere på sager
• Udvikling og træning af medarbejdere
• Målfastsættelse, evaluering og aflønning
• Medarbejderes opbakning til kvalitet

Ressourcer – teknologiske ressourcer • Adgang til samt drift og vedligeholdelse af teknolo-
giske ressourcer

Ressourcer – intellektuelle ressourcer • Etablering, udvikling og vedligeholdelse af intellek-
tuelle ressourcer

Information og kommunikation • Etablering af informationssystem, der sikrer identifi-
kation, opsamling, behandling og vedligeholdelse af 
pålidelig og relevant information, der understøtter 
kvalitetsstyringssystemet

• Etablering af en kultur i virksomheder, der anerken-
der og understøtter udveksling af informationer 

• Udveksling af pålidelig og relevant information 
internt i virksomheder

• Kommunikation af relevant og pålidelig information 
til eksterne partnere

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske kvalitetsmål 
til de enkelte komponenter fra ISQM 1
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Bilag 2: Oversigt over relevante referencer og til-
hørende links

ISQM 1
• Standarden, Final Pronouncement: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Quality-Manage-

ment-ISQM-1-Quality-Management-for-Firms.pdf
• Basis for Conclusions: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISQM-1-Basis-for-Conclusions.

pdf 
• Fact Sheet: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISQM-1-Fact-Sheet.pdf
• First time implementation guide: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISQM-1-first-ti-

me-implementation-guide-quality-management_0.pdf 

ISQM 2
• Standarden, Final Pronuncement: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Quality-Manage-

ment-ISQM-2-Engagement-Quality-Reviews.pdf
• Basis for Conclusions: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Quality-Manage-

ment-ISQM-2-Basis-for-Conclusions.pdf 
• Fact Sheet: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISQM-2-Fact-sheet.pdf
• First time implementation guide: https://www.iaasb.org/publications/isqm-2-first-time-implementation-guide 

Conforming Amendments to ISAs and Related Material Arising from the Quality Management Projects: https://www.
ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-quality-management-conforming-amendments.pdf 

Webinars (optagelser og slides) fra IAASB-webinarer om ISQM 1: https://www.iaasb.org/publications/quality-manage-
ment-webinar-series 


