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1. Version 2019.1 
Denne version af Revision har versionsnummer 2019.1.  
Sidste udgivne version er versionsnummer 2018.3  
 
Brugere af RevisorHosting får automatisk denne opdatering indlæst natten til onsdag d. 23. januar 2019, 
øvrige brugere kan hente opdateringen på https://wolterskluwer.dk/opdateringer/revision.  

2. Substanshandlinger – revisionsmål 
 
Substanshandlinger kan nu opdateres direkte under valg af substanshandlinger, så noteringer under hand-
linger eller status IKKE mistes, som det gør hvis der viaopdatering via ”guide for valg af skabeloner”: 
 

 
 
 
Opdateringen af substanshandlingerne gøres i 4 trin: 

 
 
1. Vælg type af erklæring, der skal opdateres, enten din virksomhedsstandard eller Wolters Kluwer ska-

belon 
2. Vælg Nye handlinger i listen: 
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3. Klik i vælg/fravælg alle 
4. Klik i dobbelt pilen midt på skærmen, og herefter bekræft   

  

 
 
Denne proces gentages for Ændrede handlinger. 
 
For Fjernede handlinger gøres følgende: 

 
1. Klik i vælg/fravælg alle 
2. Klik i Fjerne nederst i billedet, og herefter bekræft og luk   
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3. Modifikation af  revisors erklæring 
 
Nu kan du oprette modificerede revisorerklæringer ved hjælp af Revision. Linket fra den situation/fejl hos 
kunden, der fører til modificeringen eller fremhævelse af forhold og helt frem til revisors erklæring, er nu 
markeret med en tydelig rød tråd i Revision. 
 
EKSISTERENDE KUNDEFIL: 
Opdater tekstbehandlingsskabelonerne via ”Guide for valg af skabelon” 
 

 
1. Fjern flueben i ”behold skabelon” 
2. Vælg ny skabelon der passer til din erklæringsopgave 
3. Tilvælg alle eller pluk dem du har brug for 
4. Afslut 

 
NY KUNDEFIL + EKSISTERENDE KUNDEFIL 
 
Hvis der sættes flueben i Modificeringer til erklæringen (ME) kan teksten overføres til opfølgningssi-
den, og der kan på opfølgningssiden vælges om, forholdet medfører modifikation og/eller fremhævelse af 
forhold i revisorerklæringen. 
 
1) Flueben i Modificeringer til erklæringen (ME) 

 
 
2) Klik opdater på siden opfølgning 
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Afhængig af resultat og ref. til arbejdspapirer vælges enten  
Ingen modifikationer nødvendig   

= ”Vælg modifikationer/ fremhævelser” ikke muligt  
Modifikationer   

= ”Vælg modifikationer/ fremhævelser” mulig for den valgte linie 
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Når Modifikationer er valgt, klikkes på ”Vælg modifikationer/ fremhævelser”, og følgende billede giver 
mulighed for at vælge de nødvendige modifikationer og/ eller fremhævelser:

 
 
3) På siden Rapportering – Erklæring – valg af erklæring 
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1) I erklæringstype vælges, hvilken erklæring revisor skal afgive  
 
OBS Den valgte er automatisk ”Erklæring om revision af årsregnskab” – uanset erklæringstype 
 
2) Viser den redigerede tekst og hvilket område der har affødt modifikationen. 
 
3) Hvis der er modifikationer, skal revisor tage stilling til hvordan det påvirker erklæringen 
 
4) Her kan tilvælges tekstdele i erklæringen. Egenkapital- og pengestrømsopgørelse, samt udtalelse om 
ledelsesberetning. 
 
5) Her findes data om underskrivende revisor – underskrivende revisor er samme som KA i opgavebe-
skrivelsen 
 
Revisors erklæring kan nu vises ved klik på Erklæring 

 
Revisors erklæring kan eksporteres via ”vis udskrift” – ”eksporter” – eksporter til Word 
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4. GDPR – send sikker mail til support  
Der kan nu sendes sikker mail til Support via menuen Hjælp: 

 
 
 

 
1) udfyld dine data + flueben i vedhæft kundefil og vedhæft Log-fil 
2) hvis du har yderligere materiale du gerne vil sende til Wolters Kluwer support kan det 

vedhæftes her 
3) Beskriv forløb og sagen så grundigt som muligt, det hjælper så vi så hurtigt som muligt 

kan hjælpe dig videre 
4) Sæt flueben i accepteret  
5) Send 
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5. Stamkort revision 
Der er nu mulighed for at udfylde stamkort for revisionsopgaver i Revision, under opgavebeskrivelse ud-
fyldes felterne. 

 
 
Herefter kan stamkortet aktives, med de lovkrævede oplysninger: 
 

 

6. Vedligehold 
 
Ekstraordinære poster er udgået af substanshandlinger i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Der er indarbejdet multiple tjeklister følgende steder, også i eksisterende kundefiler: 
 
Handlinger/Udførelse/ 

 Primobalance/førstegangsrevision 
 
Handlinger/Udførelse/Generelle revisionshandlinger/ 

 Forvaltning/overvejelse af lovgivning 
 Nærtstående parter 
 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 
 Efterfølgende begivenheder 
 Udtalelse fra ledelsen 

 
Dropdown boksen er indstillet således, at den som standard står til regnskabsklasse B/Revision ved opret-
telse af ny kundefil. 
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7. Revision - Produktinformation 
7.1 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. 
 

7.2 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. 
 

7.3 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. 

7.4 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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