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1 Version 2018.3 
Denne version af Revision har versionsnummer 2018.3.  
Sidste udgivne version er versionsnummer 2018.2.A  

2 Substanshandlinger - revisionsmål 
Substanshandlingerne for revision, udvidet gennemgang, review og assistance er opdateret, så der kun 
vises de revisionsmål der gælder for henholdsvis balanceposter eller resultatposter.  
 
OBS!!! 
Opdatering til den nye opdeling af revisionsmål og typer af handlinger sker via ”guide for valg af 
skabelon” og SKAL gøres straks efter årsrul, da opdatering af en revisionsfil nulstiller 
bemærkninger, status mv. For nye kundefiler vises den nye opdelingen med det samme. 
 
Egne handlinger 
Hvis du har lavet egne handlinger eller fravalg af handlinger i din kundefil eller i en skabelon bliver disse 
ikke opdateret med opdelingen i revisionsmål for balance og revisionsmål for resultatopgørelsen også. I 
forbindelse med opdelingen af revisionsmålene er knappen ”Opdater” deaktiveret foreløbigt. Vi forventer 
at den er genaktiveret i en kommende release.  
 

 
 
Der er lavet to nye typer af handlinger 
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Afstem til årsregnskab vil være en handling, hvor revisionsdokumentation for alle uvæsentlige 
regnskabsposter kan dokumenteres. Det er nu muligt at oprette sin egen handling og dermed tilknytte 
dokumentation. 
 
Test af kontroller vil være en handlingen for systemrevisions handlinger kan dokumenteres samtidigt 
med substanshandlinger. Systemrevision kan fortsat gøres under ”Procesbeskrivelse med hvad kan gå 
galt”. Det er nu muligt at oprette sin egen handling og dermed tilknytte dokumentation. 
 
Revisionsmål og de to nye handlingsbanker vælges ved at gennemføre en opdatering via ”guide for valg af 
skabelon”. 
 

 
 
På denne side vælges Wolters Kluwer Skabelon til revision:  

 
 
Og revisionsfilen er nu opdateret med opdeling af revisionsmål og de to nye handlingsbanker.  
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Vi har oversat de tidligere revisionsmål ud fra følgende oversigt:  
Gammelt   Nyt   

Revisionsmål  Revisionsmål   

Forekomst Fo Forekomst Fo 
   Tilstedeværelse Ti 
Rettigheder/forpligtelser RF Rettigheder/forpligtelser RF 
    Forekomst Fo  
Tilstedeværelse Ti Tilstedeværelse Ti 
   Forekomst Fo 
Fuldstændighed Fu Fuldstændighed Fu 
    Fuldstændighed Fu 
Værdiansættelse/fordeling VF Værdiansættelse/fordeling VF 
   Nøjagtighed Nø 
Nøjagtighed Nø Nøjagtighed Nø 
    Værdiansættelse/fordeling VF 
Klassifikation/forståelighed KF Klassifikation Kl 
   Klassifikation Kl 
Periodisering Pe Periodeafgrænsning Pe 
     Værdiansættelse/fordeling VF 
   Præsentation Pr 
    Præsentation Pr 
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3 Faktorer i relation til iboende risiko 
Nye kundefiler 
Når skabelonen er opdateret, er det ikke muligt at forbinde en risiko til både en balancepost og en 
resultatpost, da der er forskellige revisionsmål. Risikoen skal derfor noteres på særskilte linjer. 
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4 Tjeklister 
Følgende tjeklister er opdateret 

 
 Planlægningsmøde 
 Generelle revisionshandlinger -> hvid-/sortvask af penge 
 Stiftelse af kapitalselskab 
 Kapitalforhøjelse 

 
Der er i flere af tjeklisterne i programmet indarbejdet mulighed for at vælge imellem flere tjeklister via en 
dropdown funktion:  
 

 
 
Det drejer sig primært om tilpassede tjeklister ud fra erklæringstype. 
 
Der er indarbejdet multiple tjeklister følgende steder: 
 
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 
oprettelse af ny kundefil. 
 

5 Posttypeinddeling 
Følgende posttypeinddeling er opdateret: 

 
 Artsopdelt 
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”Nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger” er opdateret med nøgletal, så linien 
indgår korrekt i nøgletalsberegning. 

6 Layout 
Vi har ændret navnet Revisionsnotat til Revisornotat, så det er mere retvisende for alle typer af 
dokumentationsopgaver der gøres i Wolters Kluwer Revision. 
 
I opgavebeskrivelse/budget er ”Udvidet gennemgang” tilføjet oversigten. Dette gælder kun for nyoprettede 
opgaver, for årsrullede filer skal revisor selv tilføje ”Udvidet gennemgang” som ”Øvrige Ydelser”. 
 

 
 
Det er muligt at tilføje revisorvirksomhedens cvr nummer og der er kommet separat felt til postnummer 
under brugerinformation:  
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Internationale standarder for revision knyttet til Revision er opdateret og oversat til dansk: 
 

 

7 Opfølgningssiden 
På opfølgningssiden er det nu muligt at tilrette teksten inden ”brev til ledelsen” sendes til ledelsen 
 

 
 
Alle punkter bliver flettet ind i rapporten ”Ledelsesbrev (BTL)”, som vælges under ”Opret dokument”. 
 

8 Opdatering til ny version af  Revision 
Nu får du en besked via programmet, hvis der er en ny version og kan opdateres direkte, så du ikke 
behøver at gå til hjemmesiden for at downloade den nye version. 

9 Micro update 
Det er nu muligt at få mindre opdateringer fra Wolters Kluwer på samme måde som det kendes fra Skat 
Nova og Årsafslutning. 
 

10 Print til Pdf  ved vedhæftede bilag 
Det er nu muligt af printe årets dokumentation inklusiv vedhæftede bilag. 
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11 Revision - Produktinformation 
11.1 Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde 

Revision er et fleksibelt og brugervenligt program til dokumentation af planlægning, udførelse og 
konklusion 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. 
 

11.2 Løbende opdatering 

Revision er opbygget efter internationalt anerkendte revisionsmetodikker og -standarder. Programmet 
opdateres løbende ved ændringer i lovgivningen og god revisionsskik, således at brugeren er sikker på, at 
nationale 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. 
 

11.3 Stærkt fagligt indhold 

Revision er et revisionsværktøj med et betydeligt omfang af revisionsfagligt indhold, herunder 
risikovurderingshandlinger, revisionshandlinger, tjeklister mv. Kvaliteten i det revisionsfaglige indhold 
sikres løbende via et tæt samarbejde med udvalgte praktiserende revisorer samt interne faglige eksperter, 
der følger udviklingen i revisionsbranchen. 

11.4 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 
opgaveudførelsen. Denne fleksibilitet øger muligheden for effektivisering af opgaveprocessen. 
 
Revision er integreret med de øvrige systemer og programmer, hvilket sikrer en effektiv og 
sammenhængende arbejdsproces. 
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