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GENERELT 
Firma kvalitetsmanualen er udviklet som et 
supplement til Arbejdsplan for revisorer i 
samarbejde med Karnov Group. 
 
 
 
 
 
 
Ligesom Arbejdsplan for revisorer er også Firma 
kvalitetsmanualen et fagligt indholdsprodukt til IT 
Revisor, og den dækker beskrivelse af 
revisionsfirmaets kvalitetsstyringsprocedurer på 
alle de arbejdsområder, der er berørt af kravene i 
revisorloven, bekendtgørelserne og de gældende 
revisionsstandarder. 
 
Desuden dækkes beslægtede områder, der også 
tilhører revisors normale forretning. 
 
Firma kvalitetsmanualen udgør en overordnet 
beskrivelse af procedurer i forhold til det i forvejen 
eksisterende opgaveorienterede indhold i 
Arbejdsplan for revisorer. 
 
Manualen vedligeholdes løbende sammen med 
Arbejdsplan for revisorer i samarbejde med Karnov 
Group. 
 
FORDELE FOR REVISIONSFIRMAET  

 Nemmere og sikrere kontrol når 
Revisortilsynet er på besøg 

 Sammenhængende overblik over firmaets 
kvalitetsstyring for alle medarbejdere 

 Sikrer at firmaets kvalitetsstyring lever op 
til alle krav 

 

 
INDHOLDET  
Firma kvalitetsmanualen gør udstrakt brug af 
henvisningslinks til Karnov Skat og Regnskab såvel 
som til arbejdspapirerne i Arbejdsplan for revisorer, 
og er suppleret med Revisortilsynets checklister, 
med gennemarbejdede referencer til 
kvalitetsmanualen og arbejdsplanen. Desuden er 
manualen suppleret med oversigt over anvendte 
begreber og deres betydning, foruden supplerende 
konkrete bilag til inspiration. 
 
Firma kvalitetsmanualen er disponeret i de syv 
hovedafsnit: 

 Virksomheden 

 Medarbejdere 

 Kunder 

 Samarbejde m.v. 

 Produkter 

 Administration 

 Kvalitetssikring 
 
Tilsammen indeholder de 47 underafsnit flere end 
100 indholdssider, der betjenes af brugeren i en 
særligt læsevenlig dialog i IT Revisor systemet. 
 
BRUGERTILPASNING 
Manualen skal tilpasses af revisionsfirmaet i 
forbindelse med ibrugtagning. 
 
Tilpasningen foretages i IT Revisor systemet og 
tilpasningsarbejdet lettes af tydelige markeringer 
på de tekstsider, hvor revisionsfirmaet skal 
formulere egne firmaspecifikke beskrivelser og 
procedurer. 
 
Bruger kan frit supplere og udvide manualen med 
yderligere egne afsnit og tekstsider. 
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