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Revision eller udvidet gennemgang:

Hvad skal jeg vælge?

Udvidet gennemgang:

Et alternativ til revision
Udvidet gennemgang er en ny erklæringsstandard målrettet mindre virksomheders
årsregnskaber.
I en udvidet gennemgang udfører revisor
færre handlinger end ved en revision. Valget
mellem revision og udvidet gennemgang bør
derfor foretages ud fra en konkret vurdering
af virksomhedens behov.

HVEM KAN SKIFTE?
Der findes fire regnskabsklasser. Udvidet gennemgang kan alene
anvendes af virksomheder i regnskabsklasse B.
Regnskabsklasse B
Virksomheder, som over to år ikke overskrider to af følgende:
Balancesum <= 36 mio. kr.
Nettoomsætning <= 72 mio. kr.
Antal ansatte <= 50.

HVORDAN SKIFTER JEG?

Hvis virksomheden har revisionspligt,
skal beslutningen om at skifte til udvidet gennemgang træffes på virksomhedens ordinære generalforsamling.
Skiftet kræver i sig selv ikke en ændring
af virksomhedens vedtægter.

Hvad er forskellen?
Revisor kan give fire forskellige erklæringer på et
årsregnskab. Erklæringerne giver forskellig grad af
sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet.

Assistance:
•	Erklæring uden sikkerhed
•	Hjælp til at opstille årsregnskabet

Review:
•	Konklusion fra revisor med begrænset sikkerhed
• Forståelse af virksomheden og dens omgivelser
• Vurdering af risiko og væsentlighed
• Kontrol af væsentlige oplysninger ved fx
• Analyser
• Forespørgsler
• Andre handlinger, når relevant
•	Kommunikation med ledelsen kan være mundtlig
eller skriftlig

Begrænset sikkerhed

Udvidet
gennemgang:
• Konklusion fra revisor med begrænset sikkerhed
• Samme handlinger som ved et review
Derudover:
• Engagementsforespørgsler til banker
• Indhente oplysninger fra personbog, tingbog og bilbog
• Indhente advokatbreve
• Kontrollere virksomhedens indberetninger til SKAT

Revision:
•
•
•
•

Konklusion fra revisor med høj grad af sikkerhed
Forståelse af virksomheden og dens omgivelser
Vurdering af risiko og væsentlighed
Kontrol af væsentlige oplysninger ved fx
• Vurdering
• Efterprøvning
• Fysisk kontrol
• Observationer
• Efterregning
• Bekræftelser fra 3. mand
• Kommunikation med ledelsen i revisionsprotokol

Høj grad af sikkerhed
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Revision eller alternativerne:

Hvad skal du overveje,
når du vælger?
Assistance:

Review:

Det er kun virksomheder, der ikke er omfattet af revisionspligt, der kan vælge en
assistance. Ved en assistance hjælper revisor ledelsen med at opstille årsregnskabet.
Ved en assistance giver revisor en erklæring uden sikkerhed for oplysningerne i
årsregnskabet, da revisor ikke udfører kontroller af de oplysninger, ledelsen giver.

Ved et review giver revisor en erklæring med begrænset sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet.
Revisor kontrollerer alle væsentlige poster i regnskabet ved hjælp af reviewhandlinger, som primært består af forespørgsler og analyser. I reviewet tager revisor
udgangspunkt i ledelsens oplysninger.

Udvidet gennemgang:

Revision:

Ved en udvidet gennemgang giver revisor en erklæring med yderligere sikkerhed
for oplysningerne i årsregnskabet i forhold til et review.
Revisor tager udgangspunkt i ledelsens oplysninger uden nødvendigvis at kontrollere dem. For at opnå yderligere sikkerhed i forhold til et review gennemfører
revisor specifikke supplerende handlinger i en udvidet gennemgang.

Ved en revision opnår revisor høj grad af sikkerhed for sin konklusion om oplysningerne i regnskabet. Ved en revision kontrollerer revisor alle væsentlige poster i
regnskabet ved hjælp af revisionshandlinger, eksempelvis efterprøvning, fysisk
kontrol, observationer med videre.
Kontrollen af oplysningerne i årsregnskabet udgør langt den største del af arbejdet
i en revision.

Den positive erklæring
Find den rette løsning
Når du skal vælge, bør du som udgangspunkt overveje, hvor høj grad af sikkerhed du som ejer, ledelse, banken og andre interessenter har brug for. Udvidet
gennemgang er tilpasset mindre virksomheders karakteristika, fx at ejer og
direktør ofte er den samme person, at papirgangene er uformelle, og at kun få ud
over banken og SKAT interesserer sig for virksomhedens økonomi.

En afgørende forskel i erklæringen på
et review og en udvidet gennemgang
er, at revisor ved et review giver en
såkaldt negativ erklæring. Ved en udvidet
gennemgang giver revisor – ligesom ved
en revision – en positiv erklæring på, at
regnskabet er retvisende.

HVILKEN SIKKERHED HAR DE BRUG FOR?
Banker

Kunder/leverandører

Kreditvurderingsbureauer

Andre virksomheder

Investorer
Ejere/aktionærer

ØNSKER TIL SIKKERHED

Medarbejdere

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

SKAT
Rådgivere
Andre myndigheder,
fx Erhvervsstyrelsen

Spørg din revisor
Din revisor kan hjælpe dig med
de konkrete overvejelser i
forhold til fordele og ulemper
for din virksomhed.

