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Intern kvalitetskontrol 
- udført af Faglig Afdeling a/s 

 
 

Vi gennemfører kontrollen som om vi var ekstern kontrollant. Når vi anvender nyeste 

gældende tjeklister fra Erhvervsstyrelsen, klædes du bedst muligt på til den eksterne 

kontrol. Og du får en ’synsrapport’ på hver udtaget sag, i en samlet rapport. 

 
Intern kontrol skal gennemføres hvert år i revisionsvirksomheden. Det er mest oplagt, 

at dette foretages om efteråret, hvor der typisk ikke er så travlt som i første halvår. 

Men vi kan principielt varetage opgaven hele året. Og nogle vælger at vi skal 

komme i foråret, så man får nyeste nyheder til sæsonen. 

 
Se aktuelle priser her. Vi opkræver timepris + moms og eventuelle udlæg til transport 

mv. Den samlede pris afhænger af, om du kun ønsker systemet gennemgået, eller 

om vi også skal kontrollere revisorerne/sagsløsningen, efteruddannelse og hvidvask. 

Og der er rabat for abonnenter på ”Værktøjer og hotline”. 

 
Systemet skal kontrolleres hvert år. Og alle underskriftsberettigede godkendte 

revisorer skal udtages på sagsniveau periodevis, fx hvert tredje år. Nogle vælger også 

at medarbejdere skal rammes i den interne kontrol, så de bedre kan forstå formålet 

med kvalitetsstyringen. 

 
✓ Du bliver klædt på til at bestå kontrollen fra Erhvervsstyrelsen. 

✓ Du får gennemført den lovpligtige interne kontrol. 

✓ Du får rapport, som vi ville have afgivet som ekstern kontrollant. 

✓ Du får en rapport som beskriver fundne fejl og forbedringsmuligheder 

✓ Sparring om forbedringsmuligheder. 

 

 

Kontakt Faglig Afdeling a/s (Bjarne Aalbæk) på info@fagligafdeling.dk 

eller telefon 70 10 70 12 og hør mere inden du aftaler intern kontrol. 

  

Hvordan? 

Hvad koster 

det? 

Hvornår? 

Hvad får jeg 

ud af det? 

Omfang? 

http://www.fagligafdeling.dk/webshop
http://fagligafdeling.dk/om-faglig-afdeling/ydelser/priser
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Lægård revision, Kurt Lægård 
 Bruger intern kontrol fra Faglig Afdeling a/s. 

 

Vi har stor glæde af at benytte Faglig Afdeling (Bjarne Aalbæk) til intern 

kvalitetskontrol, og undervisning i regnskab og revision m.v. i vort 

undervisningssamarbejde FIU – Fælles Intern Undervisning. 

Jeg giver min varmeste anbefaling til Faglig Afdeling og deres 

professionelle og personlige service og løsninger. 

Kurt Lægård, statsautoriseret revisor og indehaver af revisionsfirmaet Lægård Revision på 

Østerbro i København. Lægård revision har 11 fultidsmedarbejdere og 5 

studentermedhjælpere. 

http://www.fagligafdeling.dk/webshop

