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ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3

2. Revisionsdokumentation skal give 

– Bevis for revisors grundlag for en konklusion om, at revisors overordnede 
mål er nået

– Bevis for, at revisionen blev planlagt og udført i overensstemmelse med ISA 
og gældende krav i lovgivning og øvrig regulering

3. Revisionsdokumentation tjener en række yderligere formål, herunder
til at

– Støtte opgaveteamet med at planlægge og udføre af revisionen

– Muliggøre tilsyn med revisionsarbejdet i overensstemmelse med ISA 220

– Gøre det muligt for opgaveteamet at være ansvarlig for arbejdet

– Opbevare dokumentation om forhold af vedvarende betydning for fremtidige 
revisioner

– Gøre det muligt at udføre kvalitetssikringsgennemgang og efterfølgende kontrol i 
overensstemmelse med ISQC1

– Gøre det muligt at foretage ekstern efterfølgende kontrol



ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 2:3

 8. Revisor skal udarbejde revisionsdokumentation, som er tilstrækkelig til, at en 
erfaren revisor, som ikke har forudgående tilknytning til revisionen, er i 
stand til at forstå følgende (jf. afsnit A2-A5, A16-A17)

a) Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlinger (jf. afsnit A6-A7)

b) Resultaterne af udførte revisionshandlinger og det opnåede revisionsbevis

c) Betydelige forhold, som er opstået under revisionen, konklusionerne herpå samt betydelige faglige 
vurderinger, der er foretaget for at komme frem til disse konklusioner (jf. afsnit A8-A11)

 A2. Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang afhænger af faktorer, 
såsom

– Virksomhedens størrelse og kompleksitet

– Arten af de revisionshandlinger, der skal udføres

– De identificerede risici for væsentlig fejlinformation

– Betydeligheden af det opnåede revisionsbevis

– Arten og omfanget af identificerede afvigelser

– Behovet for at dokumentere en konklusion eller grundlaget for en konklusion, der ikke umiddelbart kan 
udledes af dokumentationen for det udførte arbejde eller det opnåede revisionsbevis

– Den anvendte revisionsmetode og de anvendte værktøjer



ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 3:3

 A5. Mundtlige forklaringer fra revisor understøtter ikke i sig selv på hensigtsmæssig 
vis det arbejde, revisor har udført, eller de konklusioner, som revisor er nået frem til, 
men kan anvendes til at forklare eller præcisere oplysninger, som er indeholdt i 
revisionsdokumentationen.

 A16. Revisionsdokumentationen for revision af en mindre virksomhed er generelt 
mindre omfattende, end den er for en større virksomhed.



ISA 501 Revisionsbevis - Varelager  1:2

 4. Hvis varelageret er væsentligt for regnskabet, skal revisor opnå tilstrækkeligt og 
egnet revisionsbevis for varelagerets tilstedeværelse og tilstand ved at

– Overvære fysisk lageroptælling, hvor dette er praktisk muligt, for at (jf. afsnit A1-
A3)

 Vurdere den daglige ledelses instrukser og procedurer for registrering og kontrol af resultaterne af virksomhedens 
fysiske lageroptælling (jf. afsnit A4)

 Observere udførelsen af den daglige ledelses optællingsprocedurer (jf. afsnit A5)

 Inspicere varelageret (jf. afsnit A6)

 Foretage kontroloptælling (jf. afsnit A7-A8)

– Udføre revisionshandlinger på virksomhedens endelige registreringer i 
lagerkartoteket for at fastslå, om de afspejler de faktiske resultater af lageroptællingen 
nøjagtigt.

 5. Hvis den fysiske lageroptælling udføres på en anden dato end balancedagen, skal 
revisor ud over de handlinger, som kræves i afsnit 4, også udføre revisions-handlinger for 
at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, hvorvidt ændringer i varelageret mellem 
optællingsdatoen og balancedagen er registreret korrekt (jf. afsnit A9-A11).



ISA 501 Revisionsbevis – Varelager  2:2

 6. Hvis revisor ikke har mulighed for at overvære den fysiske lageroptælling på 
grund af uforudsete omstændigheder, skal revisor foretage eller overvære nogle 
fysiske optællinger på en alternativ dato og udføre revisionshandlinger på 
mellemliggende transaktioner.

 7. Hvis det ikke er praktisk muligt at overvære den fysiske lageroptælling, skal 
revisor udføre alternative revisionshandlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet 
revisionsbevis for varelagerets tilstedeværelse og tilstand. Er dette ikke muligt, 
skal revisor modificere konklusionen i revisors erklæring i overensstemmelse 
med ISA 705 3) (jf. afsnit A12-A14).

 8. Ved væsentligt varelager hos tredjemand opnås revisionsbevis ved at udføre 
en eller flere af følgende handlinger

– Anmode om bekræftelse fra tredjemand af mængderne på og tilstanden af det 
varelager, som tredjemand opbevarer på virksomhedens vegne (jf. afsnit A15)

– Foretage inspektion eller udføre andre revisionshandlinger, som er relevante efter 
omstændighederne (jf. afsnit A16).



ISA 505 Eksterne bekræftelser

 2. Eksterne bekræftelser som revisionsbevis er mere pålideligt, når det

– Opnås fra uafhængige kilder uden for virksomheden

– Opnås direkte af revisor

– Er dokumenteret skriftligt, enten på papir, elektronisk eller andet medie.

 12. Ved ethvert manglende svar skal revisor udføre alternative revisions-
handlinger for at opnå relevant og pålideligt revisionsbevis (jf. afsnit A18-A19)

 14. Revisor skal undersøge afvigelser for at fastslå, om disse er indikationer på 
fejlinformation eller ej (jf. afsnit A21-A22)

 16. Revisor skal vurdere, om resultaterne af eksterne bekræftelser giver 
tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, eller om yderligere revisionsbevis er 
nødvendigt (jf. afsnit A24-A25)



Going concern – Revisornævnets begrundelse – udvalgte sager

Revisor pålægges en bøde … Revisor frifindes …

…det forhold, at indklagede mundtligt kan 
redegøre for sine revisionshandlinger, ændrer ikke 
på nævnets afgørelse –
(manglende dokumentation)

… at i årsrapporterne for D Holding ApS for de tilsvarende 
regnskabsår er de negative egenkapitaler i C A/S hensat 
som en forpligtelse, samt at moderselskabets ledelse har 
oplyst over for indklagede, at moderselskabet støtter C 
A/S’ fortsatte drift …

…revisornævnet finder således, at ledelsens 
regnskabserklæring ikke udgør tilstrækkeligt 
revisionsbevis for going concern eller 
efterfølgende begivenheder, idet en erklæring fra 
ledelsen ikke kan stå alene … - (manglende 
dokumentation)

… revisornævnet lægger til grund, at H A/S ved de afgivne 
betingede støtteerklæringer i november 2010 og 3. 
marts 2011 havde indestået for at tilføre betydelige likvide 
midler til I ApS og E A/S med henblik på, at disse selskaber 
kunne indfri sine forpligtelser, i takt med at de forfaldt i 
løbet af 2011. 

… det af indklagede i øvrigt anførte, herunder om sit 
kendskab til kreditgiverne og til 
moderselskabet, kan ikke føre til andet resultat, 
idet oplysningerne ikke er dokumenterede i 
arbejdspapirerne … - (manglende dokumentation)

Med bemærkning at omtalen i ledelsesberetningen af 
usikkerheden om going concern ikke er fuldstændig, 
men dog efter omstændighederne findes at være 
tilstrækkelig, finder nævnet herefter ikke fuldt 
tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at indklagede i 
udtalelsen om ledelsesberetningen burde have anført, 
at beskrivelsen af usikkerheden om going concern var 
utilstrækkelig …



Going concern – Revisornævnets begrundelse – udvalgte sager

Revisor pålægges en bøde … Revisor frifindes …

… at indklagedes vurdering af selskabets going 
concern alene hvilede på drøftelser med ledelsen, at
indklagede ikke havde budget eller lignende som 
bilag til arbejdspapir til at understøtte sit skøn, samt 
at indklagede ikke i arbejdspapirerne havde forholdt 
sig til, om der var fornøden likviditet til rådighed 
for virksomhedens fortsatte drift. – (manglende 
handling og dokumentation)

-

… men at han (revisor) i øvrigt ikke foretog revisions-
handlinger i forhold til, at det i budgettet forudsatte 
kreditmaksimum oversteg det gældende 
maksimum med 300.000 kr.… (manglende handling 
og dokumentation)

-

… at indklagede ikke skriftligt har dokumenteret 
drøftelser med ledelse om going concern, og at 
indklagede ikke skriftligt har dokumenteret sin 
gennemgang af efterfølgende begivenheder –
(manglende review-handling)

-

… nævnet finder, at der er tale om en overtrædelse 
af erklæringsbekendtgørelsen, idet indklagede ikke 
har taget det fornødne forbehold for 
utilstrækkelige oplysninger om usikkerhed ved 
fortsat drift … - (manglende forbehold i påtegningen)

-



Hvorfor er going concern så svært i hverdagen?

 Det er svært at ”forudsige” fremtiden

 Forudsætninger og konklusion kan skifte i løbet af processen

– Får vi ændret dokumentation og argumentation i arbejdspapirer?

– Bliver nødvendigt materiale rekvireret fra kunden, når forudsætninger skifter?

 Manglende forståelse fra ledelsen

– Er ofte ikke bevidst om deres ansvar

– Er ikke interesseret i at udarbejde budget mv. (det koster)

– Har tit en anden holdning, når vi indikerer, at der er væsentlig usikkerhed

 Medarbejderne får ikke skrevet tilstrækkeligt i arbejdspapirer

– Kan være usikre på, hvad de skal skrive i arbejdspapirer

– Mangler oplysninger om den aktuelle situation

 Vanskelligt at opnå finansieringstilsagn (støtteerklæring)

 Vurdering af, hvornår der er strækkeligt bevis

– Er der forskel på revision, udvidet gennemgang og gennemgang?

 SR involvere sig ikke tilstrækkeligt / dokumentere ikke tilstrækkeligt



Udskudt skatteaktiv – Revisornævnets begrundelse – udvalgte sager

Revisor pålægges en bøde … Revisor frifindes …

… revisornævnet finder således, at ledelsens 
regnskabserklæring ikke udgør tilstrækkelig 
dokumentation for revisionshandlinger vedrørende 
efterfølgende begivenheder, idet en erklæring fra 
ledelsen ikke kan stå alene – (manglende 
dokumentation)

-

… videre findes der ikke at foreligge tilstrækkelig 
dokumentation for de indklagedes vurdering af de 
budgetterede indtægter eller det forventede 
lønniveau –
(manglende dokumentation) 

-

… og under kvalitetskontrollen ikke var i stand til at 
forevise et budget for 2012 for A ApS, der kunne 
underbygge, at der på grundlag af selskabets 
underskud i tidligere år kunne indregnes et 
skattemæssigt aktiv i årsregnskabet 2011. –
(manglende dokumentation)

-

… idet udskudt skatteaktiv skal klassificeres som 
andre tilgodehavender i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens skemakrav (var præsenteret 
som negativ hensat forpligtelse) – (forkert 
klassifikation af regnskabsposten)

-



Hvorfor er udskudt skat så svært i hverdagen?

 Deler nogle af de samme udfordringer som ”going concern” 

– Svært at forudsige fremtiden

– Forudsætninger skifter i løbet af processen

– Manglende forståelse fra ledelsen

– Medarbejderne får ikke beskrevet tilstrækkeligt i arbejdspapirer

 Koncernforhold

– Skatteaktivet skal vurderes på koncernniveau (sambeskatningskreds)

– Selskaberne i koncernen laves på forskellige tidspunkter

 Kan selskabet ikke selv udnytte skatteaktivet, må færdiggørelsen af årsregnskabet afvente endeligt 
overblik over for hele sambeskatningskredsen

– Dokumentation for skatteaktivet ligger ofte i en andre sager => husk at henvise i de enkelte 
selskaber i koncernen

 Budgettering

– Der foretages kun regnskabsmæssig budgettering i virksomhederne

 Skatteaktivet skal måles på baggrund af den forventede skattepligtige indkomst

– For mindre virksomheder udarbejdes der ofte kun budget for det kommende år



Regnskabsmæssige forhold – udskudt skatteaktiv

 Skatteaktivet kan bestå af tidsbestemte forskelle og/eller fremførbare skattemæssige 
underskud

 Er skatteaktivet opstået som følge af tidsbestemte forskelle, og har virksomheden en 
løbende stabil indtjening, vil skatteaktivet sædvanligvis kunne indregnes

 Vedrører skatteaktivet fremførbare skattemæssige underskud, skal følgende vurderes 
ved indregning af skatteaktivet:

– Om de forhold, der førte til skatteaktivet, forventes at indtræffe igen?

– Om virksomheden forventer at realisere skattemæssige overskud, hvori underskuddene kan 
udnyttes?

 Vær opmærksom på, at regnskabsmæssigt overskud ikke altid er lig med skattemæssigt resultat

– Om virksomheden har mulighed for at skatteplanlægge med henblik på at realisere 
skattemæssige indtægter/gevinster, hvori underskuddene kan udnyttes?

 Tidshorisont for, hvornår underskud til fremførsel skal kunne forventes udnyttet

– 3 – 5 årig periode

– Kan det være en længere periode?


