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Grannskoðaraeftirlitið



Bilagsoversigt 

Udvælgelse af stikprøver: 

Skema A - Stikprøveskema 

Skemaer vedrørende udvalgte enkeltsager/opgaver: 

Skema B - Oversigt over udvalgte enkeltsager ved kvalitetskontrollen 

Arbejdsprogrammer til gennemgang af revisionsvirksomheden og kvalitetsstyringssystemet: 

Bilag 1, Indsamling af oplysninger til brug for kvalitetskontrollen 

Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle 

kvalitetsstyringssystem 

Bilag 3, Arbejdsprogram til gennemgang af overvågning 

Arbejdsprogrammer til gennemgang af konkrete opgaver: 

Bilag 4, Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret revisionsopgave 

Bilag 5, Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret opgave vedrørende review eller 

udvidet gennemgang 
Vejledning til udfyldelse af bilag 4 og bilag 5 
 
Arbejdsprogram til gennemgang af efteruddannelse 

Bilag 6, Arbejdsprogram til gennemgang af efteruddannelse 

Erklæringer om kvalitetskontrol: 

Bilag 7, Erklæring om kvalitetskontrol (blank) 

Bilag 8, Erklæring om kvalitetskontrol (med supplerende oplysninger) 

Bilag 9, Erklæring om kvalitetskontrol (forbehold eksempel 1) 

Bilag 10, Erklæring om kvalitetskontrol (forbehold eksempel 2) 

Bilag 11, Erklæring om kvalitetskontrol (forbehold eksempel 3) 

Bilag 12, Erklæring om kvalitetskontrol (forbehold og supplerende oplysninger) 

Bilag 13, Erklæring om kvalitetskontrol - revisionsvirksomhed, der ikke afgiver erklæringer efter 

revisorlovens § 1, stk. 2 

Bilag 14, Eksempel på erklæring om delvis fornyet kvalitetskontrolkontrol (forbehold)  

 

Øvrige bilag: 

Bilag 15, Vejledning i udfyldning og fremsendelse af regning  

Bilag 16, Ikke gældende for Færøerne 

Bilag 17, Tro og love-erklæring 

Bilag 18, Kompetenceskema 

Bilag 19, Redegørelse for væsentlig afvigelse i det faktiske antal anvendte timer i forhold til det 

forventede antal timer 



Følgende bilag mv. skal altid fremsendes til Grannskoðaraeftirlitið: 

 Kontrollantens erklæring om kvalitetskontrol (via Grannskoðaraskránni hjá Skráseting 

Føroya) 

 Skema A - Stikprøveskema 

 Skema B - Oversigt over udvalgte enkeltsager ved kvalitetskontrollen 

• Bilag 19, Redegørelse for væsentlig afvigelse i det faktiske antal anvendte timer i forhold 

til det forventede antal timer (hvis relevant) 

Følgende bilag mv. skal fremsendes til Grannskoðaraeftirlitið hvis der er forbehold eller 

supplerende oplysninger i erklæringen: 

Kontrollantens arbejdspapirer - omfattende: 

• Bilag 1, Indsamling af oplysninger til brug for kvalitetskontrollen 

• Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle 

kvalitetsstyringssystem 

• Bilag 3, Arbejdsprogram til gennemgang af overvågning (efterfølgende interne 

kvalitetskontrol) 

• Bilag 4, Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret revisionsopgave 

• Bilag 5, Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret opgave vedrørende review eller 

udvidet gennemgang 

• Bilag 6, Arbejdsprogram til gennemgang af efteruddannelse 

• Kopi af det gennemgåede erklæringsemne (f.eks. det offentliggjorte årsregnskab) 

• Kontrollantens øvrige arbejdspapirer fra kvalitetskontrollen 


