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1 Version 2021.1A 
Denne version af Revision har versionsnummer 2021.1A.  

Sidste udgivne version er versionsnummer 2021.1  

 

Brugere af RevisorHosting får automatisk denne opdatering indlæst natten til tirsdag d. 16. marts 2021, 

øvrige brugere kan hente opdateringen her.  

  

https://wolterskluwer.dk/opdateringer/revision
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2 COVID 19 – Faste omkostninger og omsætning 
Revision er nu opdateret i henhold til bekendtgørelse nr. 26 eller 27 af 14. januar 2021, om midlertidig og 
målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-
19, samt Retningslinjer for revisors arbejde ved afgivelse af erklæring om midlertidig og målrettet kompen-
sation til virksomheder i økonomisk krise af 14. januar 2021 med: 
 

• Aftalebrev genansøgning   

• Ledelseserklæring genansøgning   

• Revisor Erklæring  805 – Revision af bestanddele genansøgning 
 
For at opdatere til nyeste dokument skabeloner for erklæringstypen ISA 805 tilrettes Skabelonguide såle-
des: 
 

 
 

1) Fjern fluebenet og vælg de dokumenter du har brug for eller alle dokumenterne i denne skabe-
lon 

2) Klik OK 
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Handlingerne til revisionen af kompensation for faste omkostninger og omsætning findes under Andre 
revisoropgaver 
 
Bilag 1, Bilag 2 og Bilag 3 til erklæringen findes på siden HER eller på startsiden af Revision. 
 

  

https://software2.wolterskluwer.dk/revision/Dokumentation/Faste%20omkostninger%20Omsætning%20Bilag%201%20COVID19%20Udgivet%20Maj%202020.xlsx
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3 Regnskabsmæssige skøn – ISA 540 tilpasninger 
 

3.1 Tjeklister 

Følgende tjeklister har fået tilføjet påstande vedrørende Regnskabsmæssige skøn: 
 

 
 

1) En tjekliste kan opdateres ved at klikke på Opdater påstande under tjeklisten ->  
 

 
 
Tjeklisten bliver opdateret og alle noter og flueben nulstilles. 

 
2) Hvis du gerne vil beholde dine gode noter og flueben klik da på  

1. Sammenhold med standard  
2. vælg den påstand du vil opdatere  
3. Opdater påstande 

 
Når du har opdateret de påstande du har brug for klik på Vis valgte påstande igen 
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3.2 Regnskabsposter  

Regnskabsposter der indeholder regnskabsmæssige skøn har fået tilføjet en handling til behandling af væ-
sentlige regnskabsmæssige skøn. 
 
Der er to metoder for at få handlingerne ind i din Revisionsfil: 
 
1. Opdatering samtidigt med årsrul 
 

1. klik listen frem under handlinger 
2. vælg Wolters Kluwer standard 
3. klik OK 
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Regnskabsmæssige skøn er nu tilføjet under valg af handlinger og kan tilføjes revisionsplanen for dette 
regnskabsår hvis nødvendigt 

  
 
Dine gode noter fra sidste år på udførte handlinger, kan du altid finde her og kopiere til i år: 
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2. Opdatering når du er startet med planlægning og udførsel  
 
Vælg Planlægning - Anslået risiko 

1. Klik på  Valg af handlinger 
2. Klik på Opdater 

 
 
 
Klik  Vælg /fravælg Alle eller vælg under poster hvad du vil opdatere  
Klik   >> 
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Klik JA 
 

  
 
Klik OK 

  
 
Luk siden og du har nu opdateret dine handlinger til den seneste skabelon uden at miste dine gode noter 
eller hvilke handlinger du tidligere har valgt. 
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4 Andre tilpasninger 
 
 

4.1 Revisions handling – Andre driftsindtægter 

Handling tilføjet til Andre driftsindtægter til behandling af kompensationer modtaget i forbindelse med 
Covid 19 
 
Indlæs handlingen på samme måde som Regnskabsmæssige skøn 
 

4.2 Revisionserklæring 

Der er tilføjet følgende fremhævelser til revisionserklæringen: 
 
Indlæs fremhævelserne ved at opdatere til seneste tekstskabeloner for Revision  
 
 

1. væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift: 
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2. Fremhævelse af forhold i regnskabet 
 

 
 
 
Fremhævelsen vælges med flueben og tilrettes til virksomhedens forhold i højre tekst vindue 
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5 Tjeklister 
Følgende tjeklister er opdateret: 
 

Tjekliste Opdateret i version 

Planlægningsmøde 2018.3 

Generelle revisionshandlinger -> hvid-/sortvask af penge 2018.3 

Andre revisoropgaver -> Stiftelse af kapitalselskab 2018.3 

Andre revisoropgaver -> Kapitalforhøjelse og -nedsættelse i kapitalselskab 2018.3 

Primobalance/førstegangsrevision  2018.3 - dropdown  

Generelle revisionshandlinger -> Forvaltning/overvejelse af lovgivning 2018.3 - dropdown 

Generelle revisionshandlinger -> Nærtstående parter  2018.3 - dropdown 

Generelle revisionshandlinger -> Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 2018.3 - dropdown 

Generelle revisionshandlinger -> Efterfølgende begivenheder 2018.3 - dropdown 

Generelle revisionshandlinger -> Udtalelse fra ledelsen 2018.3 - dropdown 

Andre revisoropgaver -> Stiftelse af kapitalselskab 2019.2 

Andre revisoropgaver -> Stiftelse af kapitalselskab 2019.3 - dropdown 

Andre revisoropgaver -> Kapitalforhøjelse og -nedsættelse i kapitalselskab 2019.3 – dropdown 

Detaljeret gennemgang skat 2020.1 

Andre revisoropgaver -> COVID 19 – Faste omkostninger 2020.1C 

Andre revisoropgaver -> COVID 19 – Større arrangementer 2020.1B 

Andre revisoropgaver -> COVID 19 – Skattekredit 2020.1C 

Planlægning -> indledende handlinger -> kundekendskab 2020.2 

Andre revisoropgaver -> COVID 19 – Faste omkostninger ISA 805 2021.1 - dropdown 

Andre revisoropgaver -> COVID 19 – Faste omkostninger ISRS 4400 2021.1 - dropdown 

Andre revisoropgaver -> COVID 19 – Større arrangementer 2021.1 

Forståelse af klienten og dens omgivelser -> Vurdering af interne kon-
troller… -> Observationer i relation til risikovurdering, … 

2021.1A 

Generelle handlinger -> Efterfølgende begivenheder 2021.1A 

Generelle handlinger -> Udtalelser fra ledelsen 2021.1A 

 
Se siden https://wolterskluwer.dk/support/revisionsprogram/revision for vejledning i opdatering af tjek-
lister.   

https://wolterskluwer.dk/support/revisionsprogram/revision
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6 Revision - Produktinformation 

6.1 Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde 
Revision er et fleksibelt og brugervenligt program til dokumentation af planlægning, udførelse og konklu-

sion ved revision og andre erklæringsopgaver. Programmet hjælper dig med at opfylde alle krav i henhold 

til gældende internationale revisionsstandarder mv., samt at din revisionsvirksomhed lever op til kravene i 

forhold til kvalitetssikring af revisionsdokumentationen på sagsniveau. 

 

6.2 Løbende opdatering 
Revision er opbygget efter internationalt anerkendte revisionsmetodikker og -standarder. Programmet op-

dateres løbende ved ændringer i lovgivningen og god revisionsskik, således at brugeren er sikker på, at na-

tionale standarder og regler overholdes. I den forbindelse opdateres også eksisterende klientfiler på en 

fleksibel måde, der gør det muligt at styre opdateringerne individuelt, for den enkelte kundefil. 

 

6.3 Stærkt fagligt indhold 
Revision er et revisionsværktøj med et betydeligt omfang af revisionsfagligt indhold, herunder risikovurde-

ringshandlinger, revisionshandlinger, tjeklister mv. Kvaliteten i det revisionsfaglige indhold sikres løbende 

via et tæt samarbejde med udvalgte praktiserende revisorer samt interne faglige eksperter, der følger udvik-

lingen i revisionsbranchen. 

6.4 Stor fleksibilitet 
Revision er gjort fleksibel, således brugeren har mulighed for at skabe egne skabeloner til forskellige typer 

af opgaver, hvor omfanget af revision og dokumentation er tilpasset den enkelte opgaves art og omfang. 

Herudover er der inkluderet nogle standard-skabeloner i programmet, der hjælper brugeren i opgaveudfø-

relsen. Denne fleksibilitet øger muligheden for effektivisering af opgaveprocessen. 

 

Revision er integreret med de øvrige systemer og programmer, hvilket sikrer en effektiv og sammenhæn-

gende arbejdsproces. 
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