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1 Version 2021.2A 
Denne version af Revision har versionsnummer 2021.2A.  

Sidste udgivne version er versionsnummer 2021.1b, på RevisorHosting er seneste udgivne version 2021.2. 

 

Brugere af RevisorHosting får automatisk denne opdatering indlæst natten til mandag d. 9. august 2021, 

øvrige brugere kan hente opdateringen her.  

  

https://support.wolterskluwer.dk/opdateringer/revision
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2 Reelle ejere 
Det er nu muligt at registrere adresse, bopælsland, cpr. nr og markere om en reel ejer er en pep person, på 
fanen virksomhedsoplysninger -> ejerforhold og ledelse mv. 
 

 
 

  
 
For ClientView brugere bliver data overført og opdateret i alle felter* og kan kun tilrettes/ændres i 
ClientView.     
 
*Felterne Ejerandel og Stemmerettigheder er kun åbne for indtastning i Revision og bliver ikke over-
skrevet af ClientView når du åbner din Revisionsfil.  
 
Se mere om hvilke data der overføres fra ClientView, på ClientViews supportside.  

3 Koncernregnskab: moderselskab fra Årsafslutning 
Nu er muligt at overføre moderselskabets saldobalance til Revision fra Årsafslutning, når der er opstillet 
et konsolideret regnskab eller opstillet en pengestrømsopgørelse.  
 
Data fra Årsafslutning kan enten importeres direkte til Revision fra fanen virksomhedsoplysninger -> 
importere: 

 
  
 

https://support.wolterskluwer.dk/support/kundestyringsprogram/clientview#paragraph-1715
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Eller data kan eksporteres fra Årsafslutning: 
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4 Vedhæftning af  filer 
Efter at have hørt et ønske fra flere brugere kommer fanen vedhæftning nu automatisk i fokus når du vil 
trække en dokumentationsfil ind i Revision 
 
Vi har konstateret at ved en fejl har det været muligt at vedhæfte dokumentation til dokumentskabeloner, 
det er nu tilrettet, så der nu kun kan vedhæftes til arbejdssider. 
 

 
 
 

5 Send til support 
Funktion Send til support er blevet opdateret så Revision nu husker flere af dine oplysninger fra sidst du 
havde behov for at sende en fil til support: 
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6 540 Regnskabmæssige skøn - konklusion 
Under sammenfattende memo har Konklusion på betydelige risici fået tilføjet, og væsentlige regn-
skabsmæssige skøn, til opsummering af konklusion på væsentlige regnskabsmæssige skøn. 
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7 Hvid-/Sortvask af  penge 
Tjeklisten under generelle handlinger er blevet opdateret til den nye grænse for kontante transaktioner på 
kr. 20.000 pr. 1. juli 2021. Tjeklisten opdateres sådan her: 
 

 
 

1) Klik på Sammenhold med standard 
2) Klik på linien hvor der er grønt i højre side 
3) Klik Opdater påstande, og denne ene linie bliver opdateret og dine svar forbliver i noterne i hele 

denne tjekliste. 
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8 COVID 19 – Slutafregning -Lønninger 
Revision er nu opdateret i henhold til bekendtgørelse nr. 461 om midlertidig og målrettet lønkompensati-
onsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 af 18. marts 2021 med senere æn-
dringer.: 
 

• Aftalebrev   

• Ledelseserklæring   

• Revisor Erklæring  ISRS 4400 – Aftalte arbejdshandlinger Slutafregning Lønninger 
 
For at vælge dokumenter og arbejdshandlinger for erklæringstypen Aftalte arbejdshandlinger Slutafregning 
tilrettes Skabelonguide således: 
 

 
 

1) Vælg Andre Erklæringer uden sikkerhed  
2) Vælg Aftalte arbejdshandlinger, ISRS 4400 Slutafregning 
3) Klik OK  

 
Se Wolters Kluwers supportside  for vejledning i opdatering af skabelonguiden 
 
 
 

https://support.wolterskluwer.dk/support/revisionsprogram/revision#paragraph-1480
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Arbejdshandlingerne findes under Andre revisoropgaver: 
 
 

  
 
Oversigterne er tilpasset til opgaven, så det kun er de sider, der skal bruges til opgaven, der er vises.  
 
 
Vælg Slutopgørelse Lønninger i listen: 
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9 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 kontroller… 
-> Observationer i relation til risikovurdering, … 

2021.1A 

Generelle handlinger -> Efterfølgende begivenheder 2021.1A 

Generelle handlinger -> Udtalelser fra ledelsen 2021.1A 

Andre revisoropgaver -> COVID 19 – Slutafregning -omsætning 2021.1B – dropdown 

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

Generelle handlinger -> Hvid-/sortvask af penge 2021.2 

Andre revisoropgaver -> COVID 19 – Slutafregning -lønninger 2021.2 – dropdown 

 
Se Wolters Kluwers supportside for vejledning i opdatering af tjeklister.   

https://support.wolterskluwer.dk/support/revisionsprogram/revision#paragraph-1482
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10 Revision - Produktinformation 

10.1 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. 

 

10.2 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. 

 

10.3 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. 

10.4 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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