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1 Tekstskabeloner 
Vi har i denne udgave af Revision opdateret tekstskabelonerne for: 

- Revision 

- Review 

- Udvidet gennemgang 

- Alle dokumenter 
 
Tekstskabelonerne er opdateret med følgende 5 helt nye arbejdsdokumenter: 

- Tjekliste til årets arbejde 

- Nærtstående parter 

- Debitorer, saldomeddelelse 

- Bank, engagementsforespørgsel 

- Leverandørgæld, saldoforespørgsel 
 

 
 
 
Dokumenterne er først tilgængelige når de indlæses via ”Guide for valg af skabelon…”.  
 
Indlæses ingen dokumenter til områderne ”Tjekliste til årets arbejde” og ”Nærtstående parter”, vil disse 
stadig fremgå af arbejdsgangen.  
Disse kan klikkes fra under henholdsvis ”Indledende handlinger” og ”Forståelse af klienten og dens 
omgivelser”. 
 
”Tjekliste til årets arbejde” er et dokument der kan bruges som inspiration til opstartsmøde med kunden 
forud for udarbejdelse af regnskab, samt til opnåelse af en smidigere proces hvor det gennemgås hvem 
som sørger for hvilke opgaver. 
Dokumentet er placeret under ”Planlægning” og ”Indledende handlinger” 
 
Nærtstående parter er til brug for dannelse af et overblik over nærtstående parter. 
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Arbejdspapirerne ”Saldomeddelelse”, ”Engagementsforespørgsel” og ”Saldoforespørgsel” bliver oprettet 
som selvstændige dokumenter, når der klikkes på disse. Dette betyder de kan oprettes flere gange og de 
kan tilrettes specifikt. 
 
 

2 Standardtekster 
Vi har efter indførelsen af det ekstra niveau i standardtekster oplevet at egne oprettede tekster i niveauet 
”Beskrivelse” ikke længere stod i numerisk/alfabetisk orden.  
Dette er rettet således de nu står i henholdsvis numerisk og alfabetisk orden.  

 
 
 

3 Modificering til erklæring (ME) 
Vi er i denne version af Revision påbegyndt implementeringen af en nyt statusknap, modificering til 
erklæring. 
 

 
 
Knappen er i denne version indarbejdet på alle substanshandlingssider.  
 
Formålet med knapper skal ses i sammenhæng med forbedringen af opfølgningssiden, som er beskrevet 
nedenfor, ”Forbedring af arbejdssiden opfølgning”. 
 
Med knappen ”ME” kan der tidligt i processen tages stilling til eventuelle forhold, som måtte have 
indvirkning på erklæringen. Sættes ”ME” på en substandshandling, vil det være meget let i 
konklusionsfasen af danne sig et overblik over forhold, der måtte kunne påvirke udarbejdelsen af 
erklæringen. 
 

4 Forbedring af  arbejdssiden opfølgning 
Der er sket en opsplitning af siden ”Opfølgning”, som er er del af konklusionsdelen.  
 
Siden er nu opdelt i 3 sektioner til henholdsvis ”Revisionsnotet (RN)”, ”Brev til ledelse (BTL)” og 
”Modificeringer til erklæringen (ME)”.  
 
Hver sektion kan opdateres hver for sig.  
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5 Revision - Produktinformation 

5.1 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. 
 

5.2 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. 
 

5.3 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. 

5.4 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. 


