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1. Introduktion

IAASB har udarbejdet og godkendt den nye standard, ISA 315 
(ajourført 2019) Identifikation og vurdering af risici for væsentlig 
fejlinformation (herefter benævnt ”ISA 315 (ajourført)” eller 
”standarden”). Standarden træder i kraft for revisioner af regn-
skaber for perioder, der begynder den 15. december 2021 eller 
senere. I praksis altså for 2022-regnskaberne for de virksomhe-
der, der anvender kalenderåret som regnskabsår.

Ajourføringen af standarden kommer som følge af projektet 
Implementation Monitoring, hvor IAASB konstaterede en række 
udfordringer i relation til implementeringen og anvendelsen af 
den hidtidige ISA 315 (ajourført 2012). De væsentligste obser-
vationer fra projektet omfatter blandt andet: 
• Inkonsistens i arten og antallet af betydelige risici
• Forståelse for virksomhedens kontrolmiljø var svært at  

implementere i praksis
• Standarden var svær at bruge for mellemstore og små kunder
• Forståelse og anvendelse af it var ikke tilstrækkeligt adres-

seret i standarden.

Med udgangspunkt i disse forhold er den ajourførte standard 
blevet udarbejdet med det formål at adressere de nævnte ud-
fordringer og dermed sikre en mere robust og konsistent iden-
tifikation og vurdering af risici, herunder hvorledes disse risici 
adresseres. Ajourføringen af standarden har fokus på, at revisor 
skal fokusere sit arbejde på de områder, hvor sandsynligheden 
for og omfanget af væsentlig fejlinformation er til stede – det 
vil sige øget fokus på risikofyldte forhold i regnskabet, der 
revideres. For at understøtte dette introducerer standarden en 
række nye koncepter og definitioner:
• Iboende risikofaktorer
• Relevante revisionsmål
• Betydelige grupper af transaktioner, regnskabsposter og 

oplysninger
• Spektrum af iboende risiko
• Stand-back krav.

Den ajourførte standard fokuserer i højere grad på, hvad der 
skal gøres i forbindelse med risikovurderingen, og uddyber, 
hvorledes revisor skal udøve professionel skepsis i forbindelse 
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med forståelse af virksomheden og risikovurderingen som helhed. 
Standarden fokuserer herunder på, hvorfor de enkelte krav er rele-
vante, og hvordan disse skal udføres. Dermed bliver standarden mere 
håndgribelig og mindre kompleks at anvende. 

Dette er blandt andet gjort ved at udbygge vejledningsafsnittene 
væsentligt i forhold til den hidtidige standard. Vejledningsafsnittene 
indeholder nu langt flere forklaringer på, hvorfor og hvordan de kræ-
vede handlinger skal udføres, og en lang række specifikke eksempler 
på, hvordan standarden kan skaleres til brug for revisionen af både 
store og komplekse virksomheder, men også for revisionen af små og 
mellemstore virksomheder, hvor kompleksiteten og det formaliserede 
kontrolmiljø er begrænset.

Den nye standard har desuden større fokus på og bedre understøt-
telse af it-anvendelsen. Standarden tydeliggør, hvilke overvejelser 
revisor skal gøre sig om virksomhedens it-anvendelse på planlægnings-
tidspunktet. I vejledningsafsnittene er der således indarbejdet speci-
fikke forhold vedrørende virksomhedens it-anvendelse, som revisor skal 
være opmærksom på, når risici identificeres og vurderes. Herudover 
giver standarden vejledning til, hvordan revisor kan anvende egne it-
værktøjer og metoder i forbindelse med revisionen.

For at skabe et overblik over kravene i standarden, og hvordan de 
hænger sammen, har IAASB udarbejdet et flowchart (se figur 1 på side 
19), som giver et overblik over kravene i standarden og den proces og 
rækkefølge i handlinger, som med fordel kan følges ved identifikation 
og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, herunder de indre 
sammenhænge i standarden og relationer til andre ISA.

Denne artikel vil give et overblik over de væsentligste ændringer i 
den ajourførte standard, og hvorledes dette vil påvirke revisionerne.

2. Væsentligste ændringer

Fokus på risikovurderingshandlinger

Revisor skal udøve faglig vurdering ved planlægning og udførelse af en 
revision. I den forbindelse skal revisor udvise professionel skepsis i er-
kendelsen af, at der kan foreligge omstændigheder, der kan medføre, 
at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. 

Som det også var tilfældet i den hidtidige standard, er det revisors 
opgave at vurdere og identificere risici for væsentlig fejlinformation i 
regnskabet. Revisor skal designe og udføre risikovurderingshandlinger 
for at indhente revisionsbevis, der giver et egnet grundlag til at:
• Identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation på såvel 

regnskabs- som revisionsmålsniveau, og 
• Designe yderligere revisionshandlinger, jf. ISA 330.

Risici på regnskabsniveau er karakteriseret ved at være gennem-
gribende for regnskabet som helhed og påvirker muligvis mange 
revisionsmål, mens risici på revisionsmålsniveau vedrører en gruppe 

af transaktioner, balanceposter eller oplysninger (herefter benævnt 
”regnskabsposter”). 

ISA 315 (ajourført) kræver som noget nyt, at der for identificerede 
risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau skal foretages 
en særskilt vurdering af to komponenter: iboende risiko og kontrolri-
siko1, jf. efterfølgende afsnit.

Risikovurderingshandlingerne skal omfatte følgende2:
• Forespørgsler
• Analytiske handlinger
• Inspektion
• Observation.

Forespørgsler skal rettes til den daglige ledelse og andre relevante 
medarbejdere i virksomheden. Hvis virksomheden har etableret en in-
tern revisionsfunktion, skal disse også forespørges. 

Ved udførelse af analytiske handlinger kan revisor med fordel drage 
nytte af at anvende automatiserede værktøjer og metoder. Disse 
analytiske værktøjer understøtter risikovurderingen, idet de kan skabe 
et godt overblik over regnskabsposters sammensætning, herunder 
eventuelle afvigelser fra forventninger til postens sammensætning og 
indhold, og udgør dermed et glimrende grundlag for risikovurderin-
gen. For yderligere omkring brugen af automatiserede værktøjer og 
metoder henvises til artiklen ”ISA 315 (ajourført) – Brug af automatise-
rede værktøjer og metoder, herunder dataanalyse” af Peter Storgaard og 
Jan Nørgaard Olesen.

Derudover vil revisor kunne indhente information til brug for risiko-
vurderingshandlingerne fra andre opgaver, som er foretaget relateret 
til den pågældende kunde. Eksempelvis vil revisionsbevis fra revisi-
onshandlinger foretaget i forbindelse med accept eller fortsættelse af 
kundeforholdet eller revisionsopgaven kunne bidrage med information, 
ligesom information opnået i forbindelse med andre opgaver udført for 
virksomheden af den opgaveansvarlige partner kan være revisionsbevis. 

Der er i standarden fokus på, at revisor planlægger og udfører re-
visionen med professional skepsis i erkendelsen af, at der kan være 
forhold, der kan medføre, at regnskabet indeholder væsentlig fejlin-
formation. Professionel skepsis er nødvendig for at kunne foretage en 
kritisk vurdering af det revisionsbevis, der er indhentet ved udførelsen 
af risikovurderingshandlingerne, og som danner grundlaget for risiko-
vurderingen. Revisor skal således designe og udføre risikovurderings-
handlingerne på en måde, der ikke er forudindtaget mod at indhente 
bekræftende revisionsbevis eller mod at udelukke revisionsbevis, der 
kan være modstridende3. Ved at opretholde en professionel skepsis 
hjælper det revisor med at forblive opmærksom på, om der er forhold, 
som trækker risiciene i den ene eller anden retning. 

Det er et krav i standarden, at revisor skal udføre risikovurderings-
handlinger for at opnå en forståelse af virksomheden og dens omgi-
velser, den relevante regnskabsmæssige begrebsramme og virksomhe-
dens interne kontrolsystem.
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På baggrund heraf identificerer revisor risiciene for væsentlig fejl-
information på såvel regnskabsniveau som revisionsmålsniveau for 
regnskabsposter. Handlingerne skal endvidere understøtte revisors 
vurdering og fastlæggelse af betydelige grupper af transaktioner, balan-
ceposter og oplysninger.

Standarden har ikke til formål at identificere flere risici end tidligere, 
men at hjælpe revisor til – på baggrund af risikovurderingshandlinger-
ne – at vurdere og identificere de risici, der kan medføre en væsentlig 
fejlinformation. Revisor skal dermed ikke have fokus på risici, der ikke 
kan medføre en væsentlig fejlinformation. 

Når revisor identificerer, vurderer og reagerer på risiciene for væ-
sentlig fejlinformation, anvender revisor revisionsmål til at overveje de 
forskellige typer af mulig fejlinformation, der kan forekomme. Med ISA 
315 (ajourført) introduceres, at revisionsmål kan være ”relevante”4. Et 
revisionsmål er relevant, hvis det vedrører regnskabsposter, der inde-
holder en identificeret risiko for væsentlig fejlinformation. Det skal un-
derstreges, at det er et nyt begreb, hvormed standarden tydeliggør, at 
revisor ikke skal fokusere på alle revisionsmål, men alene de relevante 
revisionsmål, hvor der kan opstå en væsentlig fejlinformation, og hvor 
der dermed skal udføres yderligere revisionshandlinger, jf. ISA 330. 

På baggrund af det revisionsbevis, som revisor har indhentet gen-
nem risikovurderingshandlingerne, skal revisor vurdere, om det giver 
et passende grundlag for at identificere og vurdere risici for væsentlig 
fejlinformation. Hvis dette ikke er tilfældet, skal revisor gøre mere. 
Standarden stiller således krav om, at revisor skal udføre yderligere 
handlinger, indtil det fornødne revisionsbevis er indhentet. Der skal 
i den forbindelse tages højde for alt revisionsbevis, der er indhentet, 
uanset om revisionsbeviset er bekræftende eller i modstrid med revisi-
onsmålene5.

Standarden fastslår som noget nyt i forhold til den hidtidige stan-
dard, at revisors proces for identifikation og vurdering af risici er itera-

tiv og dynamisk6. Indledningsvist vil revisor fastlægge en forventning 
til risici, som vil kunne tilpasses i takt med revisors fortsatte arbejde. 
Standarden stiller krav om, at revisor opdaterer risikovurderinger på 
baggrund af det revisionsbevis, som revisor indhenter gennem de revi-
sionshandlinger, der udføres i henhold til ISA 330, eller hvis revisor får 
ny information. Tilsvarende krav gælder for opdatering af overordnede 
revisionshandlinger og yderligere revisionshandlinger, jf. ISA 330. Det 
er derfor afgørende, at revisor løbende vurderer, om de identificerede 
risici fortsat afspejler virksomhedens forhold og den relevante regn-
skabsmæssige begrebsramme, eller om der er ændringer i risici for 
væsentlig fejlinformation7.

Som endnu et nyt element i forbindelse med identifikation og vurde-
ring af risiciene for væsentlig fejlinformation indfører standarden krav 
om stand-back overvejelser. Revisor skal således for alle væsentlige regn-
skabsposter, som ikke er fastlagt som betydelige regnskabsposter, vurde-
re, om revisor fortsat vurderer, at regnskabsposten ikke er betydelig, eller 
om revisor har opnået forståelse af forhold eller opnået ny information, 
som gør, at der er risici for væsentlig fejlinformation tilknyttet regnskabs-
posten8. Som det fremgår af afsnittet nedenfor, er væsentlige regnskabs-
poster de regnskabsposter, som der ikke knytter sig et relevant revisions-
mål til og dermed heller ikke en risiko for væsentlig fejlinformation.

Virksomhedens interne kontrolsystem

Virksomhedens interne kontrolsystem består – som hidtil – af fem ele-
menter:
• Kontrolmiljø
• Virksomhedens risikovurderingsproces
• Virksomhedens proces for overvågning af det interne kontrolsystem
• Informationssystemet og kommunikation
• Kontrolaktiviteter.

FIGUR 2 – OVERBLIK OVER KONTROLELEMENTER OG KRÆVEDE HANDLINGER I RISIKOVURDERINGSPROCESSEN
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• Forstå kontrolelementet (kontroller og processer) og hvordan  

det er relevant for regnskabsaflæggelsen ved forespørgsler 
• Dokumentere den opnåede forståelse
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det er relevant for regnskabsaflæggelsen ved forespørgsler 
• Dokumentere den opnåede forståelse
• Opnå bekræftelse på kontrolelementet og processen for  

regnskabsaflæggelse ved at foretage en walk through, herunder 
vurdere design og implementering af kontrolaktiviteterne

• Vurdere kontrolrisikoen (hvis operationel effektivitet skal testes)

Kontrollerne i disse tre elementer er primært Indirekte kontroller,  
der ikke er præcise nok til at forebygge fejl på revisionsmålsniveau, 
men som kan påvirke effektiviteten af kontrollerne i virksomhedens 
øvrige elementer i det interne kontrolsystem

Kontrollerne i disse to elementer vil primært være direkte kontroller, 
som er kontroller, der er præcise nok til at adressere risici for  
væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau
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Baseret på revisors forståelse af elementerne i det interne kontrolsy-
stem, skal revisor vurdere, om der er identificeret kontrolmangler, og 
vurdere den mulige indvirkning på revisionen, herunder kommunika-
tion af kontrolmangler til ledelsen, jf. ISA 265. 

Kontrollerne i kontrolmiljøet, risikovurderingsprocessen og i virksom-
hedens proces for overvågning af det interne kontrolsystem er primært 
indirekte kontroller, der ikke er præcise nok til at forebygge fejl på 
revisionsmålsniveau9. Indirekte kontroller kan påvirke effektiviteten af 
kontrollerne i virksomhedens øvrige elementer i det interne kontrolsy-
stem10. Disse er grundlæggende og kan derfor have gennemgribende 
effekt på regnskabet11. Der kan imidlertid også være direkte kontroller 
i de tre kontrolelementer. 

De direkte kontroller er kontroller, der er præcise nok til at adressere 
risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau, og findes i 
informationssystemet og kommunikation samt som egentlige kontrol-
aktiviteter.

Standarden kræver forskellig grad af revisionsbevis til brug for risiko-
vurdering af de fem kontrolelementer, jf. figur 2.

For uddybning af virksomhedens interne kontrolsystem og revisors 
handlinger i relation hertil henvises til artiklen ”ISA 315 (ajourført) – 
Forståelse af elementerne i virksomhedens interne kontrolsystem” af Lars 
Engelund og Henrik Nørgaard.

3. Andre ændringer

Ud over de allerede angivne ændringer til standarden i relation til 
risikovurderingshandlinger og virksomhedens interne kontrolsystem 
byder ISA 315 (ajourført) også på andre relevante opdateringer. Stan-
darden tydeliggør muligheden for at skalere revisors handlinger af-
hængigt af virksomhedens størrelse og kompleksitet. Derudover tager 
standarden højde for udbredelse af it-anvendelsen hos såvel virksom-
heden som hos revisor.

Skalerbarhed 
ISA 315 (ajourført) har, som nævnt indledningsvist, i højere grad end 
tidligere fokus på, at standarden skal kunne skaleres efter virksomhe-
dens størrelse og kompleksitet. Det har været hensigten, at kravene er 
mere håndgribelige, og standarden tydeliggør, hvordan disse krav spe-
cifikt efterleves på revisionerne i praksis. Mulighederne for og guidance 
i forhold til skalering af revisors arbejde er understøttet af forklaringer 
og eksempler primært i vejledningsafsnittene.

Skaleringen af kravene er dækkende for alle dele af revisors pro-
ces for identifikation og vurdering af risici, og fokus er på, hvad der 
konkret skal gøres i forbindelse med revisionen. Der er dermed både 
eksempler på, hvordan revisor kan foretage analytiske handlinger samt 
observation og inspektion, når politikker og processer ikke er formali-
serede til at understøtte risikovurderingen.
 Standarden kommer ligeledes med eksempler på, hvilke handlin-
ger revisor kan foretage sig, hvis processerne og kontrollerne i en 
virksomhed er mindre formaliserede, og kommunikation mellem 
medarbejdere og daglige ledelse for eksempel foregår mundtligt og 
uformelt13.

For en uddybende gennemgang af, hvordan standarden giver mulig-
hed for at fokusere på, hvad der konkret skal gøres ved revision af små 
og mellemstore virksomheder, henvises til artiklen ”ISA 315 (ajourført) 
Hvordan kravene kan skaleres for revision af mindre komplekse virksomhe-
der” af Tine Bünger og Dennis Mielcke.

Anvendelse af it

I den hidtidige ISA 315 (ajourført 2012) blev it kun behandlet i meget 
begrænset omfang. Dette gælder både for it-værktøjer og metoder 
anvendt i forbindelse med udførelse af revisionen og virksomhedens 
egen it-anvendelse. I ISA 315 (ajourført) er it indarbejdet som en cen-

Som endnu et nyt element i forbindelse med identifikation og vurdering af 

risiciene for væsentlig fejlinformation indfører standarden krav om stand-back 

overvejelser. Revisor skal således for alle væsentlige regnskabsposter, som ikke 

er fastlagt som betydelige regnskabsposter, vurdere, om revisor fortsat vurderer, 

at regnskabsposten ikke er betydelig, eller om revisor har opnået forståelse af 

forhold eller opnået ny information, som gør, at der er risici for væsentlig fejlinfor-

mation tilknyttet regnskabsposten. 
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tral del af risikovurderingen og skal indgå i revisors overvejelser gen-
nem hele processen for identifikation og vurdering af risici. 

Ifølge de nye krav i ISA 315 (ajourført) skal revisor opnå kendskab 
til virksomhedens it-anvendelse og den heraf afledte effekt på ri-
sikovurderingen. Revisor skal sikre, at der indhentes tilstrækkeligt 
revisionsbevis vedrørende forståelsen af blandt andet kompleksiteten 
af virksomhedens it-anvendelse, herunder it-platforme, infrastruktur 
og virksomhedens generelle afhængighed af it. Revisor skal herud-
over have en forståelse af, hvorvidt medarbejderne er kvalificerede 
til at bruge de relevante systemer, processer for, hvordan systemerne 
vedligeholdes, og om der foretages løbende forbedringer, når dette 
vurderes nødvendigt14.

På baggrund af revisors opnåede kendskab til virksomhedens it-
anvendelse og de generelle it-kontroller skal revisor bruge sin faglige 
forståelse til at foretage en vurdering af, hvornår et it-system er rele-
vant. Denne vurdering bør tage udgangspunkt i de af revisor identifi-
cerede it-afhængige kontroller, men revisor bør også overveje, hvilke 
it-applikationer den daglige ledelse anvender i forbindelse med regn-
skabsaflæggelsen, og hvorvidt denne benytter it til at sikre informa-
tionssystemets integritet15. Vurderingen af it-systemerne vil ligeledes 
afhænge af arten, karakteristika og kompleksiteten af de identificerede 
systemer og applikationer16.

Revisor skal baseret på de identificerede relevante it-systemer og 
applikationer forstå risici, der knytter sig til disse i forbindelse med 
revisionen. Revisors forståelse af disse risici har effekt på flere områder i 
revisionen, herunder:
• Revisors vurdering af kontrolrisikoen på revisionsmålsniveau
• Revisors strategi for test af information udarbejdet af virksomheden 

(ved brug af it)
• Revisors vurdering af den iboende risiko på revisionsmålsniveau
• Designet af yderligere revisionshandlinger, hvis den operationelle 

effektivitet af generelle it-kontroller ikke testes, eller disse forventes 
at være ineffektive17.

Standarden gør desuden revisor opmærksom på, at der også kan være 
risici tilknyttet øvrige aspekter af it-området, som kan være relevante 
for virksomhedens regnskabsaflæggelse. Dette kan for eksempel være 
netværk, operativsystemer, databaser og grænseflader mellem it-
systemer m.v., som understøtter og interagerer med de andre applika-
tioner, der er identificeret af revisor18.

For en uddybende gennemgang af effekten af de nye krav til forstå-
elsen og risikovurdering af virksomhedens it-anvendelse henvises til ar-
tiklen ”ISA 315 (ajourført) – Risikovurdering med fokus på virksomhedens 
it-anvendelse” af Hans Henrik Berthing og Thomas Bjerrehus.

I forhold til kravene i forbindelse med it-værktøjer anvendt i revi-
sionen er der primært fokus på, hvordan automatiserede værktøjer 
kan anvendes til at identificere risici, for eksempel i forbindelse med 
forståelse af transaktioner og store datamængder, samt hjælpe til 
revisors forståelse og fastlæggelse af forventninger ved analytiske revi-
sionshandlinger19.

For yderligere omkring brugen af automatiserede værktøjer og me-
toder henvises til artiklen ”ISA 315 (ajourført) – Brug af automatiserede 
værktøjer og metoder, herunder dataanalyse” af Peter Storgaard og Jan 
Nørgaard Olesen.

4. Nye ”koncepter” og definitioner

Som det kort blev beskrevet indledningsvist, indfører ISA 315 (ajour-
ført) en række nye ”koncepter” og definitioner i forbindelse med re-
visors identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, 
som ikke var en del af den hidtidige standard. Disse begreber vil blive 
gennemgået herunder.

Vurdering af iboende risiko og kontrolrisiko

Den nye ISA 315 (ajourført) kræver, at der for alle identificerede risici 
for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau foretages en sær-
skilt vurdering af den iboende risiko uden hensyntagen til eventuelle 
kontroller. Hvis revisor planlægger at inddrage test af operationel ef-
fektivitet af kontroller i sin revision, skal der tillige foretages en særskilt 
vurdering af kontrolrisikoen20. 

Den iboende risiko henviser til risikoen for, at der opstår væsentlig 
fejlinformation i relation til den gruppe af transaktioner, balanceposter 
eller oplysninger, som risikoen vedrører. Ved vurdering af den iboende 
risiko skal eventuelle relevante kontroller ikke tages i betragtning. 
Kontrolrisikoen repræsenterer risikoen for, at væsentlig fejlinformation 
forekommer, uden at dette opdages af virksomhedens interne kon-
trolsystem.21 De identificerede risici skal derfor vurderes både med og 
uden virksomhedens kontrolmiljø taget i betragtning. Formålet med at 
foretage denne særskilte vurdering af den iboende risiko og eventuelt 
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IDENTIFIKATION OG VURDERING  
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kontrolrisikoen er, at de identificerede risici bliver mere robuste og 
tilpasset den enkelte virksomhed. Hertil gør det revisor i stand til at 
være mere præcis i sin udformning af yderligere revisionshandlinger 
til at imødegå den enkelte risiko for væsentlig fejlinformation, både i 
de tilfælde hvor virksomhedens interne kontrolsystem bidrager til at 
kunne imødegå risikoen, og i de situationer hvor der ikke er kontroller 
i virksomheden, der kan adressere risikoen.22 Ved revisors fastlæggelse 
af den iboende risiko skal revisor overveje de risikofaktorer, der gør sig 
gældende, og vurdere sandsynligheden for og omfanget af væsentlig 
fejlinformation. De enkelte risikofaktorer vil pege revisor imod fastlæg-
gelsen af enten en højere eller en lavere vurdering af risikoen. Graden, 
hvormed den iboende risiko varierer, omtales som ”spektrum for 
iboende risiko” – et nyt koncept, som er indført med standarden. De 
iboende risikofaktorer, som revisor bør overveje og vurdere i forhold til 
deres effekt på placeringen i risikospektret, kan illustreres således:23

Lav Kompleksitet i regnskabet Høj

Lav Graden af skøn/subjektivitet Høj

Ingen Ændringer i forhold til tidligere år Mange

Lav Usikkerhed Høj

Lav

Sandsynlighed for fejl på  
grund af manglende neutralitet hos 

den daglige ledelse eller  
andre besvigelsesfaktorer24

Høj

Revisor skal, når risikofaktorerne ovenfor overvejes, være opmærk-
som på, at der ofte vil være forhold, der peger i begge retninger. 
Eksempelvis kan en regnskabspost være forbundet med lavere grad 
af kompleksitet, men samtidig have undergået en række ændringer 
i forhold til tidligere år. Revisor skal i alle tilfælde vurdere alle disse 
risikofaktorer og baseret på en helhedsvurdering fastlægge risikoen 
på risikospektret. 

Når revisor vurderer de enkelte risikofaktorer, der gør sig gældende, 
skal revisor vurdere kombinationen af sandsynlighed og omfang til 
at identificere risikoklassifikationen. Vurderingen heraf bør både tage 
højde for kvalitative og kvantitative forhold. Klassifikationen af risikoen 

placeres i et interval på risikospektret, fra lavere til højere25. Jo højere 
sandsynlighed og omfang er i kombination, jo højere på spektret er 
risikoen placeret. Denne vurdering kan variere alt efter virksomhedens 
art, størrelse og kompleksitet26. Se figur 3 på næste side.

De samlede identificerede risici og vurderingen af disse på spektret 
for iboende risici giver revisor et samlet billede af de risici, der knyt-
ter sig til revisionen. Ud fra placeringen i spektret skal revisor vurdere, 
hvorvidt nogle af risiciene er betydelige risici. Efter revisors indledende 
vurdering af de iboende risici kan der tages højde for virksomhedens 
interne kontrolmiljø, hvor kontrolrisikoen skal vurderes.

Hvis revisor har planlagt at teste kontroller (operationel effektivi-
tet) og har en forventning om, at disse vil være effektive til at imø-
degå den enkelte risiko, skal revisor fastlægge kontrolrisikoen på 
revisionsmålsniveau.27 Hvis der ikke testes operationel effektivitet, 
skal revisors vurdering af kontrolrisikoen være således, at vurde-
ringen af risikoen for væsentlig fejlinformation er den samme som 
vurderingen af den iboende risiko. Med andre ord er det alene den 
iboende risikovurdering, der bør være styrende for de yderligere 
handlinger.28

Såfremt kontrollen fejler i forbindelse med test af operationel effekti-
vitet, skal kontrolrisikoen revurderes, og substanshandlingerne tilpas-
ses.29

Revideret definition af betydelig risiko

I den hidtidige ISA 315 (ajourført 2012) var definitionen på en betyde-
lig risiko ”en identificeret og vurderet risiko for væsentlig fejlinformation, 
som efter revisors vurdering kræver særlige revisionsmæssige overvejelser”. I 
ISA 315 (ajourført) er definitionen af en betydelig risiko en risiko, ”hvor 
vurderingen af den iboende risiko er tæt på den øvre ende af spektret for 
iboende risiko” eller er krævet betydelig som følge af krav i øvrige ISA.30

Med den opdaterede definition på en betydelig risiko har IAASB 
ønsket at tydeliggøre, at en betydelig risiko er en risiko, hvor sandsyn-
ligheden for og omfanget af en væsentlig fejl i kombination er høj set 
i kontekst af spektret for den iboende risiko.31

Revisor skal fastlægge betydelige risici ved at bruge sin faglige vur-
dering til at se på de risici, der ligger i den højere ende af spektret for 
den iboende risiko. Den øvre ende af spektret kan variere fra virksom-
hed til virksomhed og kan ligeledes variere fra periode til periode og 
vil afhænge af virksomhedens art og forhold.32 Revisors faglige vur-

Lavere iboende risiko                                                  Højere iboende risiko
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dering af, om der er tale om en betydelig risiko, bør foretages under 
hensyntagen til følgende forhold:33

• Transaktioner, hvor der er flere acceptable måder for regnskabs-
mæssig behandling, hvilket indebærer subjektivitet

• Regnskabsmæssige skøn med en høj grad af skønsmæssig usikker-
hed eller komplekse modeller

• Kompleks indsamling og behandling af data til understøttelse af 
balanceposter

• Balanceposter eller kvantitative oplysninger, der involverer kom-
plekse beregninger

• Regnskabsprincipper, der kan være genstand for forskellig fortolk-
ning

• Ændringer i virksomhedens aktivitet, der medfører ændringer i 
regnskabsaflæggelsen, fx fusioner og opkøb.

Grupper af transaktioner, balanceposter og oplysninger (regnskabsposter)

ISA 315 (ajourført) introducerer et nyt begreb ”betydelige grupper af 
transaktioner, balanceposter og oplysninger”, således at standarden nu 
opererer med såvel betydelige grupper af transaktioner, balanceposter 
eller oplysninger som væsentlige (men ikke betydelige) grupper af 
transaktioner, balanceposter eller oplysninger. Derudover er der som 
hidtil de regnskabsposter, som hverken er betydelige eller væsentlige, 
fordi der ikke er identificeret risici for væsentlig fejlinformation. 

Betydelige regnskabsposter er karakteriseret ved, at revisor har 
identificeret risiko for væsentlig fejlinformation relateret til relevante 
revisionsmål34. For betydelige regnskabsposter skal revisor fastlægge 
arten, den tidsmæssige placering og omfanget af yderligere revisions-
handlinger, der er nødvendige for at kunne indhente tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis til at afdække risici for væsentlig fejlinformation på 
revisionsmålsniveau. Standarden kræver endvidere, at der foretages en 
særskilt vurdering af iboende risiko og kontrolrisiko, jf. omtale ovenfor. 

Væsentlige (men ikke betydelige) regnskabsposter er karakteriseret 
ved at være væsentlige for regnskabsbrugers vurdering og beslutnin-
ger, der tages på baggrund af regnskabet, men de er ikke betydelige, 
fordi revisor ikke identificerer relevante revisionsmål for regnskabspo-
sten. For disse poster gælder, at revisor har vurderet, at sandsynlighe-
den for og omfanget af en eventuel væsentlig fejlinformation er meget 
lille (i den nedre ende af spektrum for iboende risici). Der er som følge 
heraf ikke identificeret risici på revisionsmålsniveau35. Der er som en 
naturlig konsekvens heraf ikke krav om yderligere revisionshandlinger 
på revisionsmålsniveau, men der er krav om, at revisor planlægger og 
udfører substanshandlinger, som adresserer den væsentlige (ikke bety-
delige) regnskabspost, jf. ISA 330.18 og 330.A42a.36 

Det betyder, at revisor baseret på revisors professionelle dømmekraft 
skal planlægge og udføre handlinger, som sikrer tilstrækkeligt revisi-
onsbevis til, at revisor bekræftes i risikovurderingen om, at der ikke er 
risici for væsentlig fejlinformation forbundet med regnskabsposten. 
Handlingerne skal bestå af:
• Substansanalytiske handlinger, eller
• Detailrevisionshandlinger, eller
• En kombination af substansanalytiske handlinger og detailrevisions-

handlinger.37

Arten og omfanget af disse handlinger, der skal imødegå den væsent-
lige (men ikke betydelige) regnskabspost, skal således ikke adressere 
alle revisionsmål. Det fremgår af tilpasninger til ISA 330 som følge af 
ajourføringen af ISA 315, at der ikke er krav om at teste alle revisions-
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mål. Revisor skal dog overveje, for hvilke revisionsmål væsentlig fej-
linformation med rimelig sandsynlighed ville kunne forekomme, hvis 
fejlen skulle opstå. Dette vil hjælpe revisor til at fastlægge arten, den 
tidsmæssige placering og omfanget af de substanshandlinger, som 
skal udføres på regnskabsposten. 

Et eksempel på en væsentlig regnskabspost kan være varebeholdnin-
ger, som overstiger det fastsatte væsentlighedsniveau med ca. 20%. 
Det forudsættes i eksemplet, at varebeholdninger er væsentlige for 
regnskabsbrugers vurdering og beslutninger, men regnskabsposten er 
ikke betydelig, fordi revisor ikke identificerer relevante revisionsmål for 
regnskabsposten og dermed ikke risici for væsentlig fejlinformation. 
Der er som nævnt ovenfor krav om, at der skal udføres substanshand-
linger på regnskabsposten. Sædvanligvis vil varebeholdningers værdi-
ansættelse og tilstedeværelse være de områder, hvor fejl med rimelig 
sandsynlighed vil kunne forekomme. Det vil derfor være forventeligt, 
at revisor udfører substanshandlinger relateret til disse revisionsmål. 

De specifikke krav i ISA 501.438 til revisors deltagelse ved en lagerkon-
trol, hvis varelageret er væsentligt for regnskabet, gælder i øvrigt stadig. 
Dette, uanset om revisor vurderer, at der ikke er risici for væsentlig 
fejlinformation knyttet til regnskabsposten. I ovenstående eksempel vil 
revisor altså stadig være nødsaget til at tage på lagerkontrol.

Hvorvidt der også vil være behov for at foretage substanshandlinger 
relateret til værdiansættelsen af varebeholdningerne, må bero på revi-
sors faglige vurdering i de konkrete tilfælde. Men det er dog relevant 
at være opmærksom på, at revisor ved deltagelse i en fysisk lagerop-
tælling indirekte opnår viden om lagerets beskaffenhed og dermed 
måske også behovet for ukuransnedskrivning. 

I visse tilfælde vil de risikovurderingshandlinger, som revisor har udført 
i forbindelse med den samlede risikovurdering på revisionen, kunne an-
vendes til brug for de specifikke substanshandlinger, som skal udføres for 
væsentlige transaktioner, balanceposter eller oplysninger, hvor der ikke er 
identificeret risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau. 

5. Opsummering

Ovenfor er redegjort for de væsentligste ændringer i den ajourførte 
standard. Sammen med de øvrige artikler om ISA 315 (ajourført) i 
dette nummer af Revision & Regnskabsvæsen er det hensigten at bi-
drage til en ensartet og passende implementering af standarden, og 
artiklerne skal betragtes som inspiration til planlægningen og udførel-
sen af revisionen. Artiklerne kan ikke erstatte en fuldstændig gennem-
gang af standarden og tilhørende vejledning samt bilag som grundlag 
for udførelsen af en revision efter ISA.
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