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1) REVU’ s udtalelser

Om ISA 700: Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et
fuldstændigt regnskab med generelt formål

Om ISA 705: Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors
revisionspåtegning

Om ISA 706 og ISA 570: Fremhævelse af forhold i regnskabet og
fremhævelse af forhold vedrørende revisionen samt omtale af væsentlig
usikkerhed vedrørende fortsat drift i den uafhængige revisors
revisionspåtegning

Om erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2: Rapporteringsforpligtelser i
henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, i den uafhængige revisors
revisionspåtegning
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2) Strukturen
*Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Revisionspåtegning på årsregnskabet
* Adressat
* Konklusion (opfordring til ikke at godkende gælder ikke i regnskabsklasse B) 
* Grundlag for konklusion

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift (når betydelig tvivl)         
Fremhævelser af forhold i regnskabet (tidligere ”Supplerende oplysninger  
vedrørende forhold i regnskabet”)
Centrale forhold ved revisionen (Key Audit Matters) (kun PIEs + kommuner m.v.)
Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen (tidligere “Supplerende opl. m.v.)

* Ledelsens ansvar
* Revisors ansvar (en stor del kan efter ISA 700 tillades via link til hjemmeside)
* Udtalelse om ledelsesberetning

Erklæringer i henhold til lovgivning og øvrig regulering
Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2         
(krav om relevant overskrift)
Oplysninger om revisionsprotokollat, revisionsmandatet og andre ydelser end 
revision (kun PIEs + kommuner m.v.)
Andre rapporteringsforpligtelser (krav om relevant overskrift)
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Den nye erklæringsbkg. muliggør overholdelse af ISA i den 
nye generation

Minimumspåtegningen 
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Konklusion (opfordring til ikke at godkende gælder ikke i regnskabsklasse B) 
Grundlag for konklusion
Ledelsens ansvar
Revisors ansvar (for en stor del muligt at placere på en myndigheds hjemmeside)
Udtalelse om ledelsesberetning

Overskrifter modifikationer – som i ISA mv. – og helt ens i
revision/review/UG

Konklusion med forbehold Grundlag for konklusion med forbehold
Afkræftende konklusion Grundlag for afkræftende konklusion
Manglende konklusion Grundlag for manglende konklusion

”Samleoverskriften” for det hele – forbehold – falder således ud! =
Sværere at lave ”dumme” fejl
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NB  - intet rækkefølgekrav i erklæringsbkg.

NB – nye krav til anvendte overskrifter ved supplerende 
oplysninger

Fremhævelser af forhold i regnskabet – erstatter
Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet 

Individuelt tilpasset overskrift – erstatter
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 

Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen – erstatter
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
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Placering af udtalelse om ledelsesberetningen

Under ”Andre Oplysninger” med tilrettet overskrift – eller som nu under 
”erklæringer i henhold til lovgivning og øvrig regulering” –
Begge dele muligt efter den nye erklæringsbekendtgørelse  

Ikrafttræden af nye erklæringsbkg.

Revision/UG/review af regnskaber, der afsluttes 15.12.  2016 eller senere 
– typisk 2016

Mulighed for anvendelse ved afgivelse af sådanne erklæringer efter 15. 
december 2016, uanset regnskabsperiode

Afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed efter 17.6.



Side 8

Revisionspåtegninger 2017

3) Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi
udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er
væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder
krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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4) Elementer når de er relevante

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift (når der
foreligger betydelig tvivl)

Fremhævelser af forhold i regnskabet (tidligere ”Supplerende
oplysninger vedrørende forhold i regnskabet”)

Centrale forhold ved revisionen (Key Audit Matters) (kun
krævet ved børsnoterede 2016, samt for alle PIEs og
kommuner m.v. fra 2017)

Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen (tidligere
“Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen)
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Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

1) Vi henleder opmærksomheden på note X i regnskabet, hvoraf fremgår, at
selskabet har haft et tab på kr. XX i regnskabsåret, der sluttede den XX.XX
20X1, og at selskabets forpligtelser pr. denne dato overstiger selskabets
aktiver med kr. XX. Disse forhold sammen med de i note X øvrige nævnte
forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig
tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vores konklusion er
ikke modificeret vedrørende dette forhold.

2) Vi gør opmærksom på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse
betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til
note X i regnskabet, hvoraf fremgår, at det for indeværende er usikkert, om
der opnås tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og de
nødvendige investeringer i de førstkommende år, men at det er ledelsens
vurdering, at et sådant tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i
overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af
virksomhedens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret
vedrørende dette forhold.
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Regulering om going concern uændret indholdsmæssigt – blot
ny præsentation!

1) Væsentlig usikkerhed, der rejser betydelig tvivl og fører til
uenighed om anvendelsen af forudsætningen om fortsat
drift = Afkræftende konklusion – Uenighed om
gennemgribende forhold

2) Utilstrækkelig beskrivelse af væsentlig usikkerhed, der
rejser betydelig tvivl om fortsat drift, men forudsætning
kan ikke afkræftes
= Konklusion med forbehold – ”bortset fra” – Uenighed
om væsentlige, men ikke gennemgribende forhold
(Eller i meget grove tilfælde afkræftende konklusion)
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3) Tilstrækkelig beskrivelse af væsentlig usikkerhed, der
rejser betydelig tvivl om fortsat drift, men forudsætning
kan ikke afkræftes
= nu særskilt afsnit om ”Væsentlig usikkerhed
vedrørende fortsat drift”

NB ved betydelig tvivl – Kan en betydelig tvivl ikke afblæses,
skal den indgå i revisionspåtegningen!

Mental skala:

20 (?) % risiko – 99 % risiko + tilstrækkelige oplysninger = afsnit
om ”Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift”

20 (?) % risiko – 99 % risiko + utilstrækkelige oplysninger =
forbehold eller afkræftende

99 % risiko – 100 % risiko = afkræftende
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Fremhævelse af forhold i regnskabet

1) Vi henleder opmærksomheden på note X i regnskabet, som beskriver den
væsentlige usikkerhed, der er forbundet med udfaldet af en retssag, der er
anlagt af XYZ mod selskabet. Vores konklusion er ikke modificeret
vedrørende dette forhold.

2) Vi henleder opmærksomheden på note X i regnskabet, hvoraf det fremgår,
at en af selskabets store kunder uventet er kommet i
betalingsvanskeligheder. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende
dette forhold.

3) Vi henleder opmærksomheden på note X i regnskabet, hvoraf det fremgår,
at der er væsentlig usikkerhed om værdien af selskabets ejendom. Vores
konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

4) Vi henleder opmærksomheden på note X i regnskabet, hvoraf det fremgår,
at selskabet har valgt at førtidsimplementere regnskabsstandard XX, og
konsekvenserne heraf. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette
forhold.
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Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

1) ABC Selskab har udarbejdet et særskilt regnskab for regnskabsåret 20X1
i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards.
Dette regnskab har vi den XX.XX 20X1 forsynet med en
revisionspåtegning.

2) Selskabet er med virkning for indeværende regnskabsår blevet omfattet
af revisionspligt. Vi skal fremhæve, at sammenligningstallene i
årsregnskabet ikke er revideret, som det også fremgår af regnskabet.

3) NN Institution har i overensstemmelse med [begrebsramme] som
sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 20X1
medtaget det af bestyrelsen pr. XX.XX.20X1 godkendte resultatbudget
for 20X1. Vi skal fremhæve, at disse sammenligningstal
[resultatbudgettet], som det også fremgår af årsregnskabet, ikke har
været underlagt revision.
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5) Erklæring i henhold til lovgivning og øvrig
regulering

1) Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendt-
gørelsens § 7, stk. 2 (krav om tilpasset overskrift)
Nu kun ”oplyses om ikke uvæsentlige forhold”

2) Yderligere oplysninger krævet i henhold til EU-forordning
537/2014 (kun PIEs og kommuner m.v. fra 2017 -
oplysninger om revisionsprotokollat, revisionsmandatet og
andre ydelser end revision)

3) Andre rapporteringsforpligtelser (krav om tilpasset
overskrift)
Eksempelvis i offentlig revision
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Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklærings-
bekendtgørelsens § 7, stk. 2 (NB – en tilpasset
overskrift for hvert forhold)

1) Overtrædelse af bogføringsloven

Selskabet har efter vores vurdering ikke overholdt bogføringslovgivningens
krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse
med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang.
[Selskabets ledelse kan ifalde ansvar for overtrædelsen af
bogføringslovgivningen.]

Erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, 1. punkt, stiller krav om oplysning
om ikke-uvæsentlig overtrædelse af lovgivning om bogføring og opbevaring
af regnskabsmateriale (bogføringsloven).
Erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, 2. punkt, stiller krav om oplysning
om forhold, der kan medføre strafansvar for selskabets ledelse.
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2) Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om udlodning af
udbytte
Det foreslåede udbytte er efter vores opfattelse i strid med selskabslovens
bestemmelser. Ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

3) Overtrædelse af lovgivningens bestemmelser om udlån til
kapitalejeren
Selskabet har i strid med selskabslovens § 210 ydet et lån til en af selskabets
kapitalejere, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.
Selskabet har i forbindelse med udbetalingen ikke overholdt
skattelovgivningen, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

4) Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om kapitaltab
Selskabet har tabt over halvdelen af sin kapital. Ledelsen har ikke inden for
selskabslovens tidsfrister sikret, at generalforsamling afholdes, og redegjort
for selskabets økonomiske stilling over for kapitalejerne og om fornødent
stillet forslag om foranstaltninger, der bør træffes. Selskabets ledelse kan
ifalde ansvar herfor.
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5) Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om udarbejdelse af
forretningsorden
Selskabet har i strid med selskabsloven ikke udarbejdet en forretningsorden.
Ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

6) Overtrædelse af skattelovgivningen
Selskabet har i strid med skattelovningen ikke indeholdt og indberettet
udbytteskat af det udloddede udbytte, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

7) Overtrædelse af kildeskatteloven vedrørende A-skat
Selskabet har ikke angivet korrekt A-skat, og ledelsen kan ifalde ansvar
herfor.
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6) UG og review – flad opdatering

Overskrifter modifikationer – som i ISA mv. – og helt ens i
revision/review/UG
Konklusion med forbehold Grundlag for konklusion med forbehold
Afkræftende konklusion Grundlag for afkræftende konklusion
Manglende konklusion Grundlag for manglende konklusion

Nye krav til anvendte overskrifter ved supplerende
oplysninger
Fremhævelser af forhold i regnskabet – erstatter
Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Individuelt tilpasset overskrift – erstatter i udvidet gennemgang
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Fremhævelser af forhold vedrørende udvidet gennemgang/review –
erstatter Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af udvidet
gennemgang/review
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Rækkefølgekrav ophævet – men lille lapsus, der dog er
uden betydning her og nu..

En fejl i den nye erklæringsbekendtgørelse, når der i § 10, stk. 3 (UG) og
i § 13, stk. 3 (review) er krav om at afsnittet om ”Grundlag for konklusion
med forbehold” skal placeres umiddelbart før konklusionen.
Det samme gælder ”Grundlag for afkræftende konklusion” (§10, stk. 4 og
13, stk. 4) og ”Grundlag for manglende konklusion” (§ 10, stk. 5 og 13,
stk. 5).

Ingen her-og-nu betydning, idet præsentationen af
elementerne stadig sker i den gamle rækkefølge
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Kravet om at anføre, at den ”udvidede gennemgang har 
ikke givet anledning til forbehold” ophævet (som i revision)

Ny udformning af udtalelsen ledelsesberetningen i udvidet 
gennemgang som i revision

Ellers business as usual – ISRE 2400 er ikke opdateret..

Dog – ønske i FSR om opdatering af standarden om 
udvidet gennemgang, som måske fører til ændringer 2018 
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7) Ønskeliste til ES 2017

Udnyt muligheden for, at hovedparten af revisors ansvar kommer til at
fremgå via et link til en godkendt hjemmeside. Der skal ikke meget til, før
den korte beskrivelse i ISA 700 opfylder direktivets artikel 26.

Konkretiser den nye grænse for forhold om ledelsesansvar, der ikke behøver
indgå i revisionspåtegningen, fordi de vedrører ”ikke-væsentlige forhold”.
Tidligere bagatelgrænse i erklæringsvejledningen således løftet – men der er
behov for vejledning.

Aflus småfejlene vedrørende ikke slettede rækkefølgekrav i udvidet
gennemgang og review.

Indfør særskilt afsnit om ”væsentlig usikkerhed om fortsat drift” i UG og i
review som i revision (2016 under ”fremhævelser af forhold i regnskabet”)


