REVISORS
ERKLÆRINGER
– Hvad er forskellen?
Forskellige grader af sikkerhed
Revisor kan give fire forskellige erklæringer
på et årsregnskab. Erklæringerne giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne
i årsregnskabet. Valget af sikkerhed bør ske
ud fra en konkret vurdering af din virksomASSISTANCE FRA
heds behov, lovens
GODKENDT REVISOR
krav og det signal,
Ved en assistance hjældu ønsker at sende
per revisor ledelsen
med at opstille årsregntil omverdenen, for
skabet i henhold til
eksempel til din bank
lovgivningen.
samt dine kunder og
Ved en assistance giver
revisor en erklæring
leverandører.

INGEN ERKLÆRING
Virksomheden alene
står på mål for informationerne i regnskabet, og at regnskabet er
udarbejdet i henhold
til lovgivningen.

uden sikkerhed
for oplysningerne
i årsregnskabet, da
revisor ikke udfører
kontroller af oplysningerne i regnskabet.
En godkendt revisor
kan dog ikke afgive en
assistanceerklæring,
hvis regnskabet indeholder åbenlyse fejl.

Ingen sikkerhed

REVISION
UDVIDET
GENNEMGANG
REVIEW AF
REGNSKABET
Et review giver begrænset sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet.
I et review tager revisor
udgangspunkt i oplysninger fra ledelsen, og
gennemgangen af
regnskabet er primært
baseret på analytiske
handlinger og forespørgsler til ledelsen.
Revisor foretager kun
yderligere kontrol
af oplysningerne,
hvis analyserne og
forespørgslerne giver
anledning til det.

Udvidet gennemgang
giver begrænset grad af
sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet.
I en udvidet gennemgang tager revisor udgangspunkt i oplysninger fra ledelsen,
og gennemgangen af
regnskabet er primært
baseret på analytiske
handlinger og forespørgsler til ledelsen.
For at opnå yderligere
sikkerhed i forhold til
et review gennemfører
revisor derudover en
række specifikke supplerende handlinger.

Begrænset grad af sikkerhed

En revision giver høj
grad af sikkerhed for
oplysningerne i årsregnskabet.
Ved en revision foretager revisor analyser
og forespørgsler til
ledelsen samt relevante kontroller af
væsentlige poster i
regnskabet ved hjælp
af eksempelvis fysisk
kontrol, observationer,
indhentelse af eksterne
bekræftelser med
videre.
Kontrollen af oplysninger udgør en stor del af
arbejdet i en revision.

Høj grad af sikkerhed

Er revisor godkendt?
Kun godkendte revisorer må afgive
erklæringer med sikkerhed. Lovgivningen stiller en række krav til godkendte
revisorer, eksempelvis at de:
Tager løbende efteruddannelse
Er opdateret på lovgivningen
Overholder de etiske regler for
revisorer
Skal have en forsikring
Løbende underkastes kvalitetskontrol (ved erklæringer med sikkerhed)
Du skal være opmærksom på, at ”revisor” ikke som eksempelvis ”advokat”

er en beskyttet titel. Derfor kan alle
kalde sig revisor. Det er dog ikke tilladt
at kalde sig godkendt revisor, statsautoriseret revisor eller registreret revisor
uden at have den rette uddannelse og
være godkendt af myndighederne.
Vær opmærksom på, at alle uanset
uddannelse må hjælpe en virksomhed
med at opstille regnskab og afgive en
såkaldt assistanceerklæring. Det er
dog kun godkendte revisorer, som må
afgive erklæringer på regnskaber, der
skal indberettes til Erhvervsstyrelsen.

Hvilken erklæring har virksomheden?
Vil du vide, om en virksomhed har
en erklæring på regnskabet, kan du slå
virksomheden op i FSR-indblik:
www.fsr.dk/indblik

FSR – danske revisorer er brancheorganisation for godkendte revisorer
i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og
politisk. Læs mere på: www.fsr.dk

REVISORS ERKLÆRINGER
– Hvad gør revisor?
ASSISTANCE
FRA GODKENDT
REVISOR
Erklæring uden
sikkerhed

REVISORS
HANDLINGER

REVISORS
KOMMUNIKATION

REVIEW AF
REGNSKABET
Erklæring
med begrænset
sikkerhed

UDVIDET
GENNEMGANG
Erklæring
med begrænset
sikkerhed

REVISION
Erklæring
med høj grad
af sikkerhed

Forståelse af virksomheden

Analyse og forespørgsler

Bekræftelser fra tredje mand og kontrol af
indberetning til SKAT

Kontrol af væsentlige oplysninger ved eksempelvis
fysisk kontrol, observation og efterregning

Konklusion om, hvorvidt regnskabet som helhed
giver et retvisende billede

Modifikation af konklusion: Det fremgår af grundlaget for revisors konklusion, hvis revisor på baggrund af
de udførte handlinger er uenig, mangler dokumentation eller mener, at regnskabet ikke er retvisende
Rapportering om overtrædelse af regnskabslovgivningen og ledelsesansvar: Eksempelvis overtrædelser
af skattelovgivningen, bogføringsloven, selskabsloven
med videre
Fremhævelse af forhold i regnskabet eller revisionen: Eksempelvis fremhævelse af særlige forhold i
regnskabet om virksomhedens fortsatte drift, retssager
med videre

* Ved review og udvidet gennemgang skal revisor
foretage yderligere kontroller, hvis resultatet af
analyser og forespørgsler giver anledning til det.
** Ved en udvidet gennemgang skal revisor udføre
fire supplerende handlinger i forhold til et review:
- Engagementsforespørgsler til banker

- Indhente oplysninger fra personbog, tingbog
og bilbog
- Indhente advokatbreve
- Kontrollere virksomhedens indberetninger til SKAT

*** Konklusion: I et review fortæller konklusionen alene, at revisor på baggrund af de udførte
handlinger ikke har fundet forhold, som giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke giver
et retvisende billede.

Ved en revision gennemføres disse handlinger og
yderligere kontroller, hvis det er relevant.

HVAD SIGNALERER DU TIL?
Vurder dine behov for sikkerhed, og hvad du signalerer til:

Spørg din revisor
Din revisor kan hjælpe dig med
de konkrete overvejelser om
valg af erklæring i forhold til din
virksomheds behov.
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