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Indledning 

Omfanget af denne ISA 

1. ISA 100-799 gælder for revision af regnskaber. Denne ISA omhandler særlige overvejelser ved 

anvendelse af disse ISA ved revision af et regnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med en 

begrebsramme med et særligt formål.  

2. Denne ISA er udarbejdet i relation til et fuldstændigt regnskab, der er udarbejdet i 

overensstemmelse med en begrebsramme med et særligt formål. ISA 805 (ajourført)1 omhandler 

særlige overvejelser, der er relevante for en revision af en bestanddel af et regnskab eller af et 

specifikt element, en konto eller post, der indgår i et regnskab. 

3. Denne ISA tilsidesætter ikke kravene i de andre ISA; den omhandler heller ikke alle særlige 

overvejelser, der kan være relevante under hensyntagen til opgavens omstændigheder. 

Ikrafttrædelsesdato 

4. Denne ISA træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutterbegynder den 15. 

december 20162009 eller senere. 

Mål 

5. Revisors mål ved anvendelse af ISA ved revision af regnskaber, der er udarbejdet i 

overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål, er på passende vis at tage hensyn 

til de særlige overvejelser, der er relevante for: 

(a) accept af opgaven 

(b) planlægning og udførelse af den pågældende opgave, og 

(c) udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring på regnskabet. 

Definitioner 

6. I denne ISA forstås ved: 

(a) regnskaber med særligt formål – regnskaber, der er udarbejdet i overensstemmelse med en 

begrebsramme med særligt formål. (jf. afsnit A4) 

(b) begrebsramme med særligt formål – En regnskabsmæssig begrebsramme, der er udformet 

for at imødekomme behovet for finansielle oplysninger hos specifikke brugere. Den 

regnskabsmæssige begrebsramme kan være en begrebsramme for regnskaber, der giver et 

retvisende billede, eller en begrebsramme der ikke kan fraviges2. (jf. afsnit A1-A4) 

7. Henvisning til ”et regnskab” i denne ISA betyder ”et fuldstændigt regnskab med særligt formål. 

herunder tilhørende noter”. Tilhørende noter omfatter normalt anvendt regnskabspraksis og andre 

forklarende oplysninger. Kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme fastlægger 

                                                 
1 ISA 805 (ajourført), Særlige overvejelser – revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller 

poster, der ingår i et regnskab. 
2 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale 

Standarder om Revision, afsnit 13(a). 
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formen fastsætter præsentationen, strukturen og indholdet af regnskabet, og hvad der udgør et 

fuldstændigt regnskab. En henvisning til "et regnskab med særligt formål" omfatter tilknyttede 

noter.  

Krav 

Overvejelser ved accept af opgaven 

En acceptabel regnskabsmæssig begrebsramme 

8. ISA 210 kræver, at revisor fastslår, om den regnskabsmæssige begrebsramme, der er anvendt ved 

udarbejdelsen af et regnskab, er acceptabel3. Ved en revision af et regnskab med særligt formål 

skal revisor opnå forståelse af: (jf. afsnit A5-A8) 

(a) det formål, som regnskabet er udarbejdet til 

(b) de tiltænkte brugere, og  

(c) de foranstaltninger, som ledelsen har truffet for at fastslå, om den anvendte 

regnskabsmæssige begrebsramme er acceptabel efter omstændighederne.  

Overvejelser ved planlægning og udførelse af revisionen 

9. ISA 200 kræver, at revisor overholder alle ISA, der er relevante for revisionen4. Ved planlægning 

og udførelse af en revision af et regnskab med særligt formål skal revisor fastslå, om anvendelse 

af ISA kræver særlig overvejelse grundet opgavens omstændigheder. (jf. afsnit A9-A12) 

10. ISA 315 (ajourført) kræver, at revisor opnår en forståelse af virksomhedens valg og anvendelse af 

regnskabspraksis5. Når der er tale om et regnskab, som er udarbejdet i overensstemmelse med 

bestemmelserne i en kontrakt, skal revisor opnå en forståelse af alle betydelige fortolkninger af 

den pågældende kontrakt, som ledelsen har foretaget ved udarbejdelsen af regnskabet. En 

fortolkning er betydelig, når brug af en anden rimelig fortolkning ville have ført til en væsentlig 

forskel i de oplysninger, der er præsenteret i regnskabet. 

Udformning af en konklusion samt overvejelser ved afgivelse af erklæring 

11. Når revisor udformer en konklusion og afgiver erklæring om et regnskab med særligt formål, skal 

revisor overholde kravene i ISA 700 (ajourført)6. (jf. afsnit A13-A19) 

 

 

 

 

                                                 
3 ISA 210, Aftale om revisionsopgavers vilkår, afsnit 6(a). 
4 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale 

Standarder om Revision, afsnit 18. 
5 ISA 315 (ajourført), Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden 

og dens omgivelser, afsnit 11(c). 
6 ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab. 
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Beskrivelse af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 

12. ISA 700 (ajourført) kræver, at revisor tager stilling til vurderer, om regnskabet hensigtsmæssigt 

henviser til eller beskriver den relevante regnskabsmæssige begrebsramme7. Når der er tale om et 

regnskab, som er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i en kontrakt, skal revisor 

vurdere, om regnskabet indeholder en hensigtsmæssig beskrivelse af eventuelle betydelige 

fortolkninger af den kontrakt, som regnskabet er baseret på. 

13. ISA 700 (ajourført) omhandler formen og indholdet af revisors erklæring, herunder den 

specifikke rækkefølge af visse elementer. For så vidt angår revisors erklæring på et regnskab med 

særligt formål: 

(a) skal revisors erklæring endvidere redegøre for det formål, som regnskabet er udarbejdet til, 

og om nødvendigt for de tiltænkte brugere eller henvise til en note i regnskabet med særligt 

formål, som indeholder denne information, og 

(b) hvis ledelsen kan vælge mellem regnskabsmæssige begrebsrammer ved udarbejdelsen af et 

sådant regnskab, skal der i beskrivelsen af ledelsens8 ansvar for regnskabet også henvises til 

ledelsens ansvar for at fastslå, om den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme er 

acceptabel efter omstændighederne. 

Henlede læseres opmærksomhed på, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med en 

begrebsramme med særligt formål 

14. Revisors erklæring på et regnskab med særligt formål skal indeholde en supplerende oplysning, 

der henleder brugeres opmærksomhed på, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med en 

begrebsramme med særligt formål, og at regnskabet derfor kan være uegnet til andre formål. 

Revisor skal medtage denne supplerende oplysning under en passende overskrift. (jf. afsnit A14. 

A15 A20-A21. 

*** 

Vejledning og andet forklarende materiale 

Definition af en begrebsramme med særligt formål (jf. afsnit 6) 

A1.  Eksempler på begrebsrammer med særligt formål kan være: 

 et skattemæssigt princip for opgørelse af et regnskab, der vedlægges en virksomheds 

selvangivelse 

 et princip for opgørelse af indbetalinger og udbetalinger i pengestrømsoplysninger, som en 

virksomhed kan anmodes om at udarbejde til sine kreditorer 

 regnskabsbestemmelser, der er fastsat af en tilsynsmyndighed for at opfylde den 

pågældende myndigheds krav, eller 

                                                 
7 ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit 15. 
8 Eller andet begreb, der er passende set i relation til den særlige jurisdiktions lovmæssige begrebsramme. 
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 regnskabsbestemmelser i en kontrakt, som for eksempel vilkårene for en obligation, en 

låneaftale eller et projekttilskud. 

A2. Der kan være situationer, hvor en begrebsramme med særligt formål er baseret på en 

regnskabsmæssig begrebsramme, der er udarbejdet af en autoriseret eller anerkendt 

standardudstedende organisation, eller er fastsat ved lov eller øvrig regulering, men ikke 

overholder alle kravene i denne begrebsramme. Et eksempel herpå er en kontrakt, hvori det 

kræves, at regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med de fleste, men ikke alle, 

regnskabsstandarderne i jurisdiktion X. Når dette krav er acceptabelt set ud fra opgavens 

omstændigheder, er det ikke passende, at beskrivelsen af den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme i regnskabet med særligt formål antyder fuld overensstemmelse med den 

regnskabsmæssige begrebsramme, der er udarbejdet af en autoriseret eller anerkendt 

standardudstedende organisation, eller er fastsat ved lov eller øvrig regulering. I ovenstående 

eksempel, hvor der er tale om en kontrakt, kan beskrivelsen af den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme henvise til kontraktens regnskabsmæssige bestemmelser frem for til de 

regnskabsstandarder, der gælder i jurisdiktion X.  

A3. Under de omstændigheder, der er beskrevet i afsnit A2, kan begrebsrammen med særligt formål 

være en begrebsramme for aflæggelse af et regnskab, der ikke har som formål at give et 

retvisende billede, uanset at den regnskabsmæssige begrebsramme, som den er baseret på, er en 

begrebsramme for aflæggelse af et sådant regnskab. Dette skyldes, at begrebsrammen med 

særligt formål ikke nødvendigvis overholder alle de krav i den regnskabsmæssige begrebsramme, 

der er udarbejdet af en autoriseret eller anerkendt standardudstedende organisation, eller som er 

fastsat ved lov eller øvrig regulering, som er nødvendige for at opnå regnskabets retvisende 

billede. 

A4. Et regnskab, der udarbejdes i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål, kan 

være det eneste regnskab, en virksomhed udarbejder. I sådanne tilfælde anvendes det pågældende 

regnskab muligvis af andre brugere end dem, som den regnskabsmæssige begrebsramme er 

udformet med henblik på. Uanset den brede distribution af regnskabet i disse tilfælde, anses 

regnskabet fortsat for at være et regnskab med særligt formål i relation til ISA. Kravene i afsnit 

13 og 14 er udformet med henblik på at undgå misforståelser vedrørende det formål, som 

regnskabet er udarbejdet til. Noter omfatter forklaringer eller beskrivelser i regnskabet eller 

indarbejdet ved brug af krydsreferencer, sådan som det er krævet, udtrykkeligt tilladt eller på 

anden måde accepteret af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme9.  

Overvejelser ved accept af opgaven 

En acceptabel regnskabsmæssig begrebsramme (jf. afsnit 8) 

A5. Når der er tale om et regnskab med særligt formål, er de tiltænkte brugeres behov for finansielle 

oplysninger en af de vigtigste faktorer ved fastlæggelsen af, om den regnskabsmæssige 

begrebsramme, som er anvendt ved udarbejdelsen af regnskabet, er acceptabel.  

                                                 
9 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med internationale 

standarder om revision, afsnit 13(f).  



SÆRLIGE OVERVEJELSER – REVISION AF REGNSKABER UDARBEJDET I 

OVERENSSTEMMELSE MED BEGREBSRAMMER MED SÆRLIGT FORMÅL 

 

6 

 

A6. Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kan omfatte de regnskabsstandarder, der er 

udarbejdet af en organisation, der er autoriseret eller anerkendt til at udstede standarder for 

regnskaber med særligt formål. I et sådant tilfælde formodes de pågældende standarder at være 

acceptable i forhold til formålet, hvis organisationen følger en fastsat og gennemskuelig proces, 

der indebærer drøftelse og overvejelse af de relevante interessenters synspunkter. I nogle 

jurisdiktioner kan lov eller øvrig regulering foreskrive den regnskabsmæssige begrebsramme, 

som ledelsen skal anvende ved udarbejdelsen af et regnskab med særligt formål for en bestemt 

type virksomhed. Eksempelvis kan en myndighed fastsætte regnskabsbestemmelser med henblik 

på at overholde den pågældende myndigheds krav. Medmindre der er noget, der antyder det 

modsatte, antages en sådan regnskabsmæssig begrebsramme at være acceptabel for et regnskab 

med særligt formål, der er udarbejdet af en sådan virksomhed. 

A7. Når de regnskabsstandarder, der er omtalt i afsnit A6, suppleres af krav i lovgivning eller øvrig 

regulering, kræver ISA 210, at revisor fastslår, om der er uoverensstemmelse mellem 

regnskabsstandarderne og de yderligere krav, og foreskriver de foranstaltninger, som revisor skal 

træffe, hvis sådanne uoverensstemmelser eksisterer10. 

A8. Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kan omfatte regnskabsbestemmelserne i en 

kontrakt eller i andre kilder end dem, der er beskrevet i afsnit A6 og A7. Hvorvidt den 

regnskabsmæssige begrebsramme kan anses som acceptabel efter opgavens omstændigheder 

fastslås ved en overvejelse af, hvorvidt begrebsrammen har de egenskaber, som normalt er 

forbundet med relevante regnskabsmæssige begrebsrammer, som beskrevet i bilag 2 til ISA 210, 

normalt har. For så vidt angår begrebsrammer med særligt formål, er den forholdsmæssige 

betydning for en given opgave af hver af de egenskaber, som en acceptabel regnskabsmæssig 

begrebsramme normalt har, et spørgsmål om faglig vurdering. For at opgøre værdien af en 

virksomheds nettoaktiver pr. datoen for salget af virksomheden kan sælger eller køber 

eksempelvis have aftalt, at meget forsigtige skøn over hensættelser på dubiøse debitorer passer til 

deres behov, selvom sådanne finansielle oplysninger ikke er neutrale, når de sammenlignes med 

finansielle oplysninger, der er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med 

generelt formål. 

Overvejelser ved planlægning og udførelse af revisionen (jf. afsnit 9) 

A9. ISA 200 kræver, at revisor overholder (a) relevante etiske krav, herunder krav vedrørende 

uafhængighed, i forbindelse med revision af regnskaber, og (b) alle ISAer, der er relevante for 

revisionen. ISA 200 kræver også, at revisor overholder alle krav i en ISA, medmindre hele ISAen 

efter revisionens omstændigheder er irrelevant, eller kravet er irrelevant, idet det er betinget af et 

forhold, der ikke eksisterer. Revisor kan under usædvanlige omstændigheder finde det 

nødvendigt at afvige fra et relevant krav i en ISA ved at udføre alternative revisionshandlinger for 

at nå målet med det pågældende krav11.  

A10. Anvendelse af nogle af kravene i ISAerne ved en revision af et regnskab med særligt formål kan 

kræve, at revisor gør sig særlige overvejelser. I eksempelvis ISA 320 er vurderinger vedrørende 

                                                 
10 ISA 210, Aftale om revisionsopgavers vilkår, afsnit 18. 
11 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale 

Standarder om Revision, afsnit 14, 18 og 22-23. 
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forhold, som er væsentlige for regnskabsbrugere, baseret på en overvejelse af det almindelige 

behov for finansielle oplysninger hos brugere som en gruppe12. Når der er tale om revision af 

regnskaber med særligt formål, er sådanne vurderinger imidlertid baseret på en overvejelse af 

behovet for finansielle oplysninger hos de tiltænkte brugere.  

A11. For så vidt angår regnskaber med særligt formål, såsom regnskaber, der er udarbejdet i 

overensstemmelse med kravene i en kontrakt, kan ledelsen aftale en grænse med de tiltænkte 

brugere, under hvilken fejlinformation, der identificeres under revisionen, ikke vil blive 

korrigeret eller på anden måde justeret. Tilstedeværelsen af en sådan grænse fritager ikke revisor 

fra kravet om at fastlægge væsentlighed i overensstemmelse med ISA 320 til brug for 

planlægningen og udførelsen revisionen af regnskabet med særligt formål. 

A12. ISA 260 (ajourført) kræver, at revisor fastlægger, hvilke(n) person(er) inden for virksomhedens 

ledelsesstruktur der skal kommunikeres med13. ISA 260 (ajourført) anfører, at alle i den øverste 

ledelse i nogle tilfælde deltager i den daglige ledelse af virksomheden, og anvendelsen af kravene 

til kommunikationen tilpasses til at tage højde herfor14. Når virksomheden også udarbejder et 

fuldstændigt regnskab med generelt formål, er de personer, der er ansvarlige for at føre tilsyn 

med aflæggelsen af regnskabet med særligt formål, ikke nødvendigvis de samme som den øverste 

ledelse, der har ansvaret for at føre tilsyn med aflæggelsen af regnskabet med generelt formål. 

Kommunikation med den øverste ledelse i overensstemmelse med ISAer er baseret på den 

forbindelse, den øverste ledelse har med det regnskab, der revideres, navnlig om den øverste 

ledelse er ansvarlig for at overvåge udarbejdelsen af det pågældende regnskab. Når der er tale om 

et regnskab med særligt formål, har den øverste ledelse måske ikke et sådant ansvar, eksempelvis, 

når de finansielle oplysninger udelukkende er udarbejdet til brug for den daglige ledelse. I 

sådanne tilfælde er kravene i ISA 260 muligvis ikke relevante for revisionen af et regnskab med 

særligt formål, medmindre revisor også er ansvarlig for revisionen af virksomhedens regnskab 

med generelt formål, eller hvis revisor eksempelvis. har aftalt med virksomhedens øverste 

ledelse, at revisor skal kommunikere relevante forhold, der er identificeret under revisionen af 

regnskabet med særligt formål til dem. 

Udformning af en konklusion samt overvejelser ved afgivelse af erklæring (jf. afsnit 11) 

A13. Bilaget til denne ISA indeholder eksempler på den uafhængige revisors erklæringer på 

regnskaber med særligt formål. Andre eksempler kan være relevante ved erklæringer på 

regnskaber med særligt formål (se eksempelvis bilag til ISA 700 (ajourført), ISA 705 

(ajourført)15, ISA 570 (ajourført)16, ISA 720 (ajourført) og ISA 706 (ajourført)17. 

Anvendelse af ISA 700 (ajourført) ved afgivelse af erklæringer på regnskaber med særligt formål 

                                                 
12 ISA 320, Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision, afsnit 2. 
13 ISA 260 (ajourført), Kommunikation med den øverste ledelse. 
14 ISA 260 (ajourført), Kommunikation med den øverste ledelse, afsnit A8. 
15 ISA 705 (ajourført), Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring. 
16 ISA 570 (ajourført), Fortsat drift (going concern). 
17 ISA 706 (ajourført), Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende 

forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring.   
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A14. I afsnit 11 i denne ISA forklares det, at revisor skal anvende ISA 700 (ajourført) ved udformning 

af en konklusion og afgivelse af en erklæring om et regnskab med særligt formål. I den 

forbindelse kræves det også, at revisor anvender kravene til rapportering i andre ISA, i hvilken 

forbindelse de overvejelser, der er omtalt i afsnit A15-A19, kan være en hjælp. 

Fortsat drift 

A15 Regnskaber med særligt formål kan eller kan ikke være udarbejdet efter en regnskabsmæssig 

begrebsramme, hvor regnskabsprincippet om fortsat drift er relevant (for visse regnskaber 

udarbejdet efter et skattemæssigt princip i særlige jurisdiktioner er regnskabsprincippet om fortsat 

drift eksempelvis ikke relevant)18. Beskrivelsen i revisors erklæring om ledelsens ansvar19 for 

fortsat drift skal tilpasses efter behov afhængigt af den regnskabsmæssige begrebsramme, der 

anvendes ved udarbejdelsen af regnskabet med særligt formål. Det kan også være nødvendigt at 

tilpasse beskrivelsen af revisors ansvar20 afhængigt af, hvordan ISA 570 (ajourført) gælder under 

hensyntagen til omstændighederne ved opgaven. 

Centrale forhold ved revisionen 

A16. Ved revision af fuldstændige regnskaber med generelt formål for børsnoterede virksomheder 

pålægger ISA 700 (ajourført) revisor at kommunikere centrale forhold ved revisionen i 

overensstemmelse med ISA 70121.Ved revision af regnskaber med særligt formål gælder ISA 701 

kun i de tilfælde, hvor lov eller øvrig regulering kræver kommunikation i revisors erklæring af 

centrale forhold ved revisionen, eller når revisor på anden vis beslutter at kommunikere centrale 

forhold ved revisionen. Når centrale forhold ved revisionen kommunikeres i revisors erklæring 

om et regnskab med særligt formål, gælder ISA 701 i sin helhed22.   

Andre Oplysninger 

A17. ISA 720 (ajourført)23 omhandler revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger. I 

forbindelse med denne ISA anses rapporter, der indeholder eller ledsager et regnskab med særligt 

formål – og har som formål at give ejere (eller lignende interesseparter) informationer om 

forhold, der er præsenteret i regnskabet med særligt formål – for at være årsrapporter i relation til 

anvendelse af ISA 720 (ajourført). Når der er tale om et regnskab, der er udarbejdet efter en 

regnskabsmæssig begrebsramme med særligt formål, omfatter begrebet ”lignende 

interesseparter” de specifikke brugere, hvis behov for finansielle informationer opfyldes ved 

udformningen af den begrebsramme med særligt formål, der anvendes ved udarbejdelsen af 

regnskabet med særligt formål. Når revisor fastslår, at virksomheden planlægger at udgive en 

sådan rapport, gælder kravene i ISA 720 (ajourført) ved revisionen af regnskabet med særligt 

formål. 

                                                 
18 ISA 570 (ajourført), Fortsat drift (going concern), afsnit 2. 
19 ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit 34(b) og A48. 
20 ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit 39(b)(iv). 
21 ISA 701, Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uafhængige revisors erklæring. 
22 ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit 31. 
23 ISA 720 (ajourført), Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger. 
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Den opgaveansvarlige partners navn 

A18. Kravet til revisor i ISA 700 (ajourført) om at medtage den opgaveansvarlige partners navn i 

revisors erklæring gælder også ved revision af regnskaber med særligt formål for børsnoterede 

virksomheder24. Lov eller øvrig regulering kan pålægge revisor at medtage navnet på den 

opgaveansvarlige revisor i revisors erklæring, eller revisor kan på anden vis vælge at gøre dette, 

ved rapporteringen om et regnskab med særligt formål for virksomheder, der ikke er 

børsnoterede. 

Medtagelse af en reference til revisors erklæring på et fuldstændigt regnskab med generelt formål. 

A19. Revisor kan anse det for passende at henvise til revisors erklæring på et fuldstændigt regnskab 

med generelt formål eller til forhold, der er omtalt heri, i en supplerende oplysning vedrørende 

forståelse af revisionen i revisors erklæring på et regnskab udarbejdet med særligt formål (se ISA 

706 (ajourført)25. Eksempelvis kan revisor anse det for passende at henvise i revisors erklæring på 

et regnskab med særligt formål til afsnittet om en væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift i 

revisors erklæring på et fuldstændigt regnskab med generelt formål.  

Henlede læseres opmærksomhed på, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med en 

begrebsramme med særligt formål (jf. afsnit 14) 

A1420.Regnskaber med særligt formål kan anvendes til andre formål end de oprindeligt tiltænkte. En 

lovgiver kan eksempelvis kræve, at visse virksomheder offentliggør deres regnskaber med særligt 

formål. For at undgå misforståelser gør revisor brugerne af revisors erklæring opmærksom på i en 

supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet, at regnskabet er udarbejdet i 

overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål og derfor ikke nødvendigvis kan 

bruges til andre formål. Ifølge ISA 706 (ajourført) skal dette afsnit medtages i et særligt afsnit i 

revisors erklæring med en passende overskrift, der indeholder begrebet supplerende oplysning 

vedrørende forståelse af regnskabet26.  

Begrænsning i distribution eller anvendelse (jf. afsnit 14) 

A21. Ud over kravet i afsnit 14 kan revisor finde det passende at anføre, at revisors erklæring 

udelukkende er tiltænkt de specifikke brugere. Afhængigt af lov eller øvrige regulering i den 

pågældende jurisdiktion kan dette opnås ved at begrænse distributionen eller anvendelsen af 

revisors erklæring. I disse situationer kan afsnittet, der henvises til i afsnit 14, udvides til at 

omfatte disse andre forhold, og overskriften ændres i overensstemmelse hermed (se eksemplerne 

i bilaget til denne standard. 

                                                 
24 ISA 700 (ajourført) Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit 45 og A56-A58.  
25 ISA 706 (ajourført), Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende 

forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring, afsnit 10-11). 
26 ISA 706 (ajourført), Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende 

forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring, afsnit 9(a). 
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 Bilag 

(jf. afsnit A1314) 

Eksempler på den uafhængige revisors erklæringer på regnskaber med særligt formål 

• Eksempel 1: Revisors erklæring på et fuldstændigt regnskab for en ikke børsnoteret virksomhed, 

der er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsmæssige bestemmelser i en kontrakt (i 

dette eksempel en begrebsramme, der ikke kan fraviges). 

• Eksempel 2: Revisors erklæring på et fuldstændigt regnskab for en ikke børsnoteret virksomhed, 

der er udarbejdet i overensstemmelse med de skattemæssige principper i jurisdiktion X (i dette 

eksempel en begrebsramme, der ikke kan fraviges). 

• Eksempel 3: Revisors erklæring på et fuldstændigt regnskab for en børsnoteret virksomhed, der 

er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelser, der er fastsat af en lovgivende 

myndighed (i dette eksempel en begrebsramme for aflæggelse af et regnskab, der giver et 

retvisende billede).
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Eksempel 1: Revisors erklæring på et fuldstændigt regnskab for en ikke børsnoteret virksomhed, der er 

udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsmæssige begrebsrammer i en kontrakt (i dette 

eksempel en begrebsramme, der ikke kan fraviges.  

I dette eksempel på revisors erklæring antages følgende O omstændighederne omfatter følgende at 

være til stede: 

• Regnskabet er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med de 

regnskabsmæssige bestemmelser i en kontrakt (det vil sige en begrebsramme med særligt formål) 

for at overholde bestemmelserne i en kontrakt. Ledelsen kan ikke selv vælge, hvilken 

regnskabsmæssig begrebsramme den vil anvende. 

• Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er en begrebsramme, der ikke kan fraviges. 

• Revisor har ikke afgivet en erklæring på det fuldstændige regnskab med generelt formål. 

• Vilkårene for revisionsopgaven afspejler beskrivelsen i ISA 210 af ledelsens ansvar for 

regnskabet. 

• Revisor har på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderet, at det er passende med en 

konklusion uden modifikationer (dvs. en “blank” konklusion). 

• De relevante etiske krav, der gælder for revisionen, er jurisdiktionens etiske krav.  

• Revisor har på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderet, at der ikke er nogen 

væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der vil kunne skabe betydelig 

tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften i overensstemmelse med ISA 570 (ajourført).  

• Distribution og anvendelse af revisors erklæring er begrænset. 

• Revisor er ikke pålagt og har ikke på anden vis besluttet at kommunikere centrale forhold ved 

revisionen i overensstemmelse med ISA 701. 

• Revisor har afgjort, at der ikke er Andre Oplysninger (det vil sige, at kravene i ISA 720 

(ajourført) ikke er relevante). 

• De personer, der er ansvarlige for at overvåge aflæggelsen af regnskabet, er ikke de samme 

personer som dem, der er ansvarlige for at udarbejde regnskabet.  

• Revisor har ingen andre erklæringsforpligtelser efter lokal lov eller øvrig regulering. 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

[Passende adressat] 

Konklusion 

Vi har revideret medfølgende regnskabet for ABC Selskab (selskabet), der omfatter balance pr. 31. 

december 20x1 samt resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse for året, der 

sluttede pr. denne dato, samt noter til regnskabet, herunder anvendt regnskabspraksis og andre 

forklarende oplysninger.  

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabet for ABC Selskab selskabet for regnskabsåret, 

der sluttede 31. december 20x1, i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med 
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regnskabsbestemmelserne i afsnit Z i kontrakten, der blev indgået 1. januar 20x1 mellem ABC Selskab 

selskabet og DEF Selskab (kontrakten). [Konklusionsafsnittet er placeret først som krævet i ISA 700 

(ajourført).] 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision (ISA). 

Vores ansvar ifølge disse standarder er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for 

revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med de etiske regler, der 

er relevante for vores revision af regnskabet i (jurisdiktion), og vi har opfyldt vores øvrige etiske 

forpligtelser i overensstemmelse med disse krav. Vi mener, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet for vores konklusion. [Første og sidste linje i dette afsnit var tidligere indeholdt i 

afsnittet om ”Revisors ansvar”. Afsnittet ”Grundlag for konklusion” er også placeret efter 

konklusionsafsnittet som krævet i ISA 700 (ajourført).] 

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet - anvendt regnskabspraksis og om 

begrænsning i distribution og anvendelse 

 Uden at modificere vores konklusion henleder vi Vi henleder opmærksomheden på note X i 

regnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Regnskabet er udarbejdet med henblik på at 

hjælpe ABC Selskab selskabet til at overholdeoverholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i 

ovennævnte kontrakt. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. Vores erklæring er 

udelukkende udarbejdet til brug for ABC Selskab selskabet og DEF Selskab og bør ikke udleveres til 

eller anvendes af andre parter end selskabet og DEF Selskab. Dette forhold har ikke medført 

modifikation til vores konklusion. 

Den daglige ledelses og den øverste ledelses1 Ledelsens ansvar for regnskabet2  

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af dette regnskabet i overensstemmelse med de 

regnskabsmæssige bestemmelser i afsnit Z i kontrakten og for sådan intern kontrol, som ledelsen 

fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde et regnskab, der er uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 

driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at anvende 

regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, 

indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge selskabets regnskabsaflæggelsesproces.  

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring, der 

                                                 
1 Eller et andet udtryk,som er passende i relation til den juridiske begrebsramme i den særlige juriskdiktion. 
2 I disse eksempler kan der være behov for at erstatte begreberne den øverste ledelse og den daglige ledelse med andre 

begreber, der er passende i relation til den lovmæssige begrebsramme i den pågældende jurisdiktion. 
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omfatter vores konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 

for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med ISA, altid vil afdække væsentlig 

fejlinformation, hvor en sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og 

betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller tilsammen har 

indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af dette regnskab.  

I afsnit 41(b) i ISA 700 (ajourført) forklares det, at de gråtonede afsnit nedenfor kan medtages i et bilag 

til revisors erklæring. I afsnit 41(c) i ISA 700 (ajourført) forklares det, at hvor lov, øvrig regulering 

eller nationale revisionsstandarder udtrykkeligt tillader det, kan der henvises til en passende 

myndigheds hjemmeside, der indeholder beskrivelsen af revisors ansvar, frem for at medtage sådan 

beskrivelse i revisors erklæring, forudsat at beskrivelsen på hjemmesiden omhandler og ikke er 

inkonsistent med beskrivelsen af revisors ansvar som beskrevet nedenfor. 

Vi har udført vores Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med de internationale 

standarder om revision ISA, udøver vi faglig vurdering og opretholder professionel skepsis under 

revisionen. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 

for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision 

omfatter   Herudover:  

 udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i regnskabet. De 

valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet, Identificerer og vurderer vi risiciene for væsentlig fejlinformation i 

regnskabet, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører vi 

revisionshandlinger som reaktion på disse risici og opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og 

egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig 

fejlinformation, der skyldes besvigelser, er højere end ved væsentlig fejlinformation, der skyldes 

fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

forkert præsentation eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Ved disse risikovurderinger overvejer revisor Opnår vi en forståelse for intern kontrol, der er 

relevant for revisionen virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, med henblik på at udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at 

udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets virksomhedens interne kontrol3. 

 En revision omfatter endvidere vurdering af Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 

anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, 

som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 

usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 

evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 

erklæring gøre opmærksom på de tilknyttede oplysninger i regnskabet eller, hvis de tilknyttede 

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion, Vores konklusioner er baseret på 

                                                 
3 Sætningen vil skulle tilpasses i situationer, hvor revisor også har ansvar for at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

intern kontrol. 
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det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores revisorerklæring. Fremtidige 

begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

 såvel som stillingtagen til den overordnede præsentation af regnskabet. Det er vores opfattelse, at 

det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 

revisionskonklusion. 

Vi kommunikerer blandt andre forhold med den øverste ledelse om det planlagte omfang og den 

tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 

eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi måtte konstatere under vores revision.  

Revisors u Underskrift på revisionsfirmaets vegne, revisors navn eller begge dele, alt efter hvad der er 

relevant for den bestemte jurisdiktion.  

[Revisors adresse] [Der er byttet om på placeringen af dato og adresse] 

[Dato]   
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Eksempel 2: Revisors erklæring på et fuldstændigt regnskab for en ikke børsnoteret virksomhed, der er 

udarbejdet i overensstemmelse med de skattemæssige principper i jurisdiktion X [i dette eksempel en 

begrebsramme, der ikke kan fraviges.] 

I dette eksempel på revisors erklæring antages følgende O omstændighederne omfatter følgende at 

være til stede: 

• Revision af et fuldstændigt regnskab, der er blevet udarbejdet af interessentskabets ledelse har 

udarbejdet regnskabet i overensstemmelse med de skattemæssige principper i jurisdiktion X (det 

vil sige en begrebsramme med særligt formål) for at hjælpe interessenterne med udarbejdelsen af 

deres personlige selvangivelser. Ledelsen kan ikke selv vælge, hvilken regnskabsmæssig 

begrebsramme den vil anvende. 

• Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er en begrebsramme, der ikke kan fraviges. 

• Vilkårene for revisionsopgaven afspejler beskrivelsen i ISA 210 af ledelsens ansvar for 

regnskabet. 

• Revisor har på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderet, at det er passende med en 

konklusion uden modifikationer (dvs. en “blank” konklusion). 

• De relevante etiske krav, der gælder for revisionen, er jurisdiktionens etiske krav.  

• Revisor har på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderet, at der ikke er nogen 

væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der vil kunne skabe betydelig 

tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften i overensstemmelse med ISA 570 (ajourført).  

• Distribution af revisors erklæring er begrænset. 

• Revisor er ikke pålagt og har ikke på anden vis besluttet at kommunikere centrale forhold ved 

revisionen i overensstemmelse med ISA 701. 

• Revisor har afgjort, at der ikke er Andre Oplysninger (det vil sige, at kravene i ISA 720 

(ajourført) ikke er relevante). 

• De personer, der er ansvarlige for at overvåge aflæggelsen af regnskabet, er ikke de samme 

personer som dem, der er ansvarlige for at udarbejde regnskabet.  

• Revisor har ingen andre erklæringsforpligtelser efter lokal lov eller øvrig regulering. 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

[Passende adressat] 

Konklusion 

Vi har revideret medfølgende regnskabet for ABC I/S (interessentskabet), der omfatter balance pr. 31. 

december 20x1 samt resultatopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato, samt noter til regnskabet, 

herunder anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger.  

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabet for ABC I/S interessentskabet for regnskabsåret, 

der sluttede 31. december 20x1, i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med 
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[indsæt titlen på den anvendte skattelov] i jurisdiktion X. [Konklusionsafsnittet er placeret først som 

krævet i ISA 700 (ajourført).] 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision (ISA). 

Vores ansvar ifølge disse standarder er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for 

revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med de etiske regler, der 

er relevante for vores revision af regnskabet i (jurisdiktion), og vi har opfyldt vores øvrige etiske 

forpligtelser i overensstemmelse med disse krav. Vi mener, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet for vores konklusion. [Første og sidste linje i dette afsnit var tidligere indeholdt i 

afsnittet om ”Revisors ansvar”. Afsnittet ”Grundlag for konklusion” er også placeret efter 

konklusionsafsnittet som krævet i ISA 700 (ajourført).] 

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet - anvendt regnskabspraksis og om 

begrænsning i distribution og anvendelse 

 Uden at modificere vores konklusion henleder vi Vi henleder opmærksomheden på note X i 

regnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Regnskabet er udarbejdet med henblik på at 

hjælpe ABC Selskab interessenterne i interessentskabet til at udfylde deres personlige selvangivelser. 

Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. Vores erklæring er udelukkende 

udarbejdet til brug for interessentskabet og dets interessenter og bør ikke udleveres til eller anvendes af 

andre parter interessentskabet og dets interessenter. Dette forhold har ikke medført modifikation til 

vores konklusion. 

Den daglige ledelses og den øverste ledelses4 Ledelsens ansvar for regnskabet5  

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af dette regnskabet i overensstemmelse med de skattemæssige 

principper i jurisdiktion X, og for sådan intern kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for at 

kunne udarbejde et regnskab, der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere interessentskabets evne til at 

fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at anvende 

regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 

interessentskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge interessentskabets selskabets 

regnskabsaflæggelsesproces.  

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring, der 

                                                 
4 Eller et andet udtryk,som er passende i relation til den juridiske begrebsramme i den særlige juriskdiktion. 
5 I disse eksempler kan der være behov for at erstatte begreberne den øverste ledelse og den daglige ledelse med andre 

begreber, der er passende i relation til den lovmæssige begrebsramme i den pågældende jurisdiktion. 
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omfatter vores konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 

for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med ISA, altid vil afdække væsentlig 

fejlinformation, hvor en sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og 

betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller tilsammen har 

indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af dette regnskab.  

I afsnit 41(b) i ISA 700 (ajourført) forklares det, at de gråtonede afsnit nedenfor kan medtages i et bilag 

til revisors erklæring. I afsnit 41(c) i ISA 700 (ajourført) forklares det, at hvor lov, øvrig regulering 

eller nationale revisionsstandarder udtrykkeligt tillader det, kan der henvises til en passende 

myndigheds hjemmeside, der indeholder beskrivelsen af revisors ansvar, frem for at medtage sådan 

beskrivelse i revisors erklæring, forudsat at beskrivelsen på hjemmesiden omhandler og ikke er 

inkonsistent med beskrivelsen af revisors ansvar som beskrevet nedenfor. 

Vi har udført vores Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med de internationale 

standarder om revision ISA, udøver vi faglig vurdering og opretholder professionel skepsis under 

revisionen. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 

for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision 

omfatter   Herudover:  

 udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i regnskabet. De 

valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet, Identificerer og vurderer vi risiciene for væsentlig fejlinformation i 

regnskabet, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører vi 

revisionshandlinger som reaktion på disse risici og opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og 

egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig 

fejlinformation, der skyldes besvigelser, er højere end ved væsentlig fejlinformation, der skyldes 

fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

forkert præsentation eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Ved disse risikovurderinger overvejer revisor Opnår vi en forståelse for intern kontrol, der er 

relevant for revisionen virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, med henblik på at udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at 

udtrykke en konklusion om effektiviteten af interessentskabets virksomhedens interne kontrol6.  

 En revision omfatter endvidere vurdering af Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 

anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, 

som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 

usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 

interessentskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 

usikkerhed, skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på de tilknyttede oplysninger i regnskabet 

eller, hvis de tilknyttede oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion, Vores 

                                                 
6 Sætningen vil skulle tilpasses i situationer, hvor revisor også har ansvar for at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

intern kontrol. 
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konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores 

revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at interessentskabet 

ikke længere kan fortsætte driften. 

 Såvel som stillingtagen til den overordnede præsentation af regnskabet. 

Vi kommunikerer blandt andre forhold med den øverste ledelse om det planlagte omfang og den 

tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 

eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi måtte konstatere under vores revision.  

Revisors u Underskrift på revisionsfirmaets vegne, revisors navn eller begge dele, alt efter hvad der er 

relevant for den bestemte jurisdiktion.  

[Revisors adresse] [Der er byttet om på placeringen af dato og adresse] 

[Dato]   
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Eksempel 3: Revisors erklæring på et fuldstændigt regnskab for en børsnoteret virksomhed, der er 

udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelser, der er fastsat af en lovgivende myndighed 

(i dette eksempel en begrebsramme for aflæggelse af et regnskab, der giver et retvisende billede).  

I dette eksempel på revisors erklæring antages følgende O omstændighederne omfatter følgende at 

være til stede: 

• Revision af et fuldstændigt regnskab for en børsnoteret virksomhedens, der er udarbejdet af 

virksomhedens ledelse har udarbejdet regnskabet i overensstemmelse med de 

regnskabsbestemmelser, der er fastsat af en lovgivende myndighed, (det vil sige en 

begrebsramme for aflæggelse af et regnskab, der giver et retvisende billede) for at overholde den 

pågældende myndigheds krav. Ledelsen kan ikke selv vælge hvilken regnskabsmæssig 

begrebsramme, den vil anvende.  

• Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er en begrebsramme for aflæggelse af et 

regnskab, der giver et retvisende billede). 

• Vilkårene for revisionsopgaven afspejler beskrivelsen i ISA 210 af ledelsens ansvar for 

regnskabet. 

• Revisor har på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderet, at det er passende med en 

konklusion uden modifikationer (dvs. en “blank” konklusion). 

• De relevante etiske krav, der gælder for revisionen, er jurisdiktionens etiske krav.  

• Revisor har på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderet, at der er en væsentlig 

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der vil kunne skabe betydelig tvivl om 

virksomhedens evne til at fortsætte driften i overensstemmelse med ISA 570 (ajourført). 

Oplysningen i regnskabet om den væsentlige usikkerhed er fyldestgørende. 

• Distribution af revisors erklæring er ikke begrænset. 

• Revisor er i henhold til lovgivningen pålagt at kommunikere centrale forhold ved revisionen i 

overensstemmelse med ISA 701. 

• den supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen henviser til, at revisor også har 

afgivet en erklæring på regnskabet, der er udarbejdet af ABC Selskab for samme periode i 

overensstemmelse med en begrebsramme med generelt formål 

• Revisor har afgjort, at der ikke er Andre Oplysninger (det vil sige, at kravene i ISA 720 

(ajourført) ikke er relevante). 

• De personer, der er ansvarlige for at overvåge aflæggelsen af regnskabet, er ikke de samme 

personer som dem, der er ansvarlige for at udarbejde regnskabet.  

• Revisor har efter lokal lov eller øvrig regulering ingen andre erklæringsforpligtelser. 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

[Til aktionærerne i ABC Selskab eller Passende adressat] 

Konklusion 
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Vi har revideret medfølgende regnskabet for ABC Selskab (selskabet), der omfatter balance pr. 31. 

december 20x1 samt resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse for året, der 

sluttede pr. denne dato, samt noter til regnskabet, herunder anvendt regnskabspraksis. og andre 

forklarende oplysninger. Regnskabet er udarbejdet af ledelsen på grundlag af regnskabsbestemmelserne 

i afsnit Y i bekendtgørelse Z. 

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabet giver et retvisende billede (eller i alle væsentlige 

henseender giver en retvisende præsentation) af ABC’ selskabets finansielle stilling pr. 31. december 

20XI samt af selskabets finansielle resultat og pengestrømme for året, der sluttede på denne dato i 

overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i afsnit Y i bekendtgørelse Z. [Konklusionsafsnittet 

er placeret først som krævet i ISA 700 (ajourført).] 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision (ISA). 

Vores ansvar ifølge disse standarder er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for 

revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med de etiske regler, der 

er relevante for vores revision af regnskabet i (jurisdiktion) og vi har opfyldt vores øvrige etiske 

forpligtelser i overensstemmelse med disse krav. Vi mener, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet for vores konklusion. [Første og sidste linje i dette afsnit var tidligere indeholdt i 

afsnittet om ”Revisors ansvar”. Afsnittet ”Grundlag for konklusion” er også placeret efter 

konklusionsafsnittet som krævet i ISA 700 (ajourført).] 

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet - anvendt regnskabspraksis  

Uden at modificere vores konklusion henleder v Vi henleder opmærksomheden på note X i regnskabet, 

hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Regnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe ABC S 

selskabet til at overholde lovgivende myndighed DEF’s krav. Som følge heraf kan regnskabet være 

uegnet til andet formål. Dette forhold har ikke medført modifikation til vores konklusion. 

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift 

Vi gør opmærksom på note 6 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at selskabet har haft et nettotab på ZZZ 

for året, der sluttede 31. december 20x1, og at selskabets kortfristede forpligtelser pr. denne dato 

oversteg selskabets samlede aktiver med XXX. Som anført i note 6 indikerer disse begivenheder eller 

forhold sammen med andre forhold, som er beskrevet i note 6, at der er en væsentlig usikkerhed, som 

kan skabe betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Dette forhold har ikke 

medført modifikation til vores konklusion. 

Centrale forhold ved revisionen 

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved 

vores revision af regnskabet for den aktuelle periode. Disse forhold blev behandlet som led i vores 

revision af regnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom, og vi afgiver ikke 

nogen særskilt konklusion om disse forhold. I tillæg til det forhold, der er beskrevet i erklæringens 

afsnit “Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift”, har vi fastlagt, at de forhold, der er beskrevet 

nedenfor, er centrale forhold ved revisionen, der skal kommunikeres i vores erklæring.  
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[Beskrivelse af hvert centralt forhold ved revisionen i overensstemmelse med ISA 701.]  

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen 

ABC Selskabet har udarbejdet et særskilt regnskab i overensstemmelse med International Financial 

Reporting Standards for året, der sluttede 31. december 20x1, som vi den 31. marts 20X2 har forsynet 

med en erklæring til selskabets aktionærerne i ABC Selskab. 

Den daglige ledelses og den øverste ledelses Ledelsens7 ansvar for regnskabet8  

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i afsnit Y i bekendtgørelse Z9, og for sådan intern 

kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde et regnskab, der er uden 

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 

driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at anvende 

regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, 

indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge selskabets regnskabsaflæggelsesproces.  

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision Vores mål er at 

opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring, der omfatter vores konklusion. 

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 

udføres i overensstemmelse med ISA, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, hvor en sådan findes. 

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det 

med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller tilsammen har indflydelse på de økonomiske 

beslutninger, som brugere træffer på grundlag af dette regnskab.  

I afsnit 41(b) i ISA 700 (ajourført) forklares det, at de gråtonede afsnit nedenfor kan medtages i et bilag 

til revisors erklæring. I afsnit 41(c) i ISA 700 (ajourført) forklares det, at hvor lov, øvrig regulering 

eller nationale revisionsstandarder udtrykkeligt tillader det, kan der henvises til en passende 

myndigheds hjemmeside, der indeholder beskrivelsen af revisors ansvar, frem for at medtage sådan 

beskrivelse i revisors erklæring, forudsat at beskrivelsen på hjemmesiden omhandler og ikke er 

inkonsistent med beskrivelsen af revisors ansvar som beskrevet nedenfor. 

Vi har udført vores Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med de internationale 

standarder om revision ISA, udøver vi faglig vurdering og opretholder professionel skepsis under 

revisionen. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 

                                                 
7 Eller et andet udtryk,som er passende i relation til den juridiske begrebsramme i den særlige juriskdiktion. 
8 I disse eksempler kan der være behov for at erstatte begreberne den øverste ledelse og den daglige ledelse med andre 

begreber, der er passende i relation til den lovmæssige begrebsramme i den pågældende jurisdiktion. 
9 Hvor ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et regnskab, der giver et retvisende billede, kan sætningen også formuleres 

således.” Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

regnskabsbestemmelserne i afsnit Y i bekendtgørelse Z, og for sådan 
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for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision 

omfatter   Herudover:  

 udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i regnskabet. De 

valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet, Identificerer og vurderer vi risiciene for væsentlig fejlinformation i 

regnskabet, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører vi 

revisionshandlinger som reaktion på disse risici og opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og 

egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig 

fejlinformation, der skyldes besvigelser, er højere end ved væsentlig fejlinformation, der skyldes 

fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

forkert præsentation eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Ved disse risikovurderinger overvejer revisor Opnår vi en forståelse for intern kontrol, der er 

relevant for revisionen virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, med henblik på at udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at 

udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets virksomhedens interne kontrol10.  

 En revision omfatter endvidere vurdering af Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 

anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, 

som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 

usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 

evne til at forsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 

erklæring gøre opmærksom på de tilknyttede oplysninger i regnskabet eller, hvis de tilknyttede 

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion, Vores konklusioner er baseret på 

det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores revisorerklæring. Fremtidige 

begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder 

oplysningerne, og om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner på en sådan måde at 

der gives et retvisende billede deraf. 

 Såvel som stillingtagen til den overordnede præsentation af regnskabet. 

Vi kommunikerer blandt andre forhold med den øverste ledelse om det planlagte omfang og den 

tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 

eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi måtte konstatere under vores revision.  

Vi giver også den øverste ledelse en udtalelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende 

uafhængighed, og oplyser den om alle forbindelser og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at 

påvirke vores uafhængighed, og, hvor dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger. 

                                                 
10 Sætningen vil skulle tilpasses i situationer, hvor revisor også har ansvar for at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

intern kontrol. 
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Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold 

der havde størst betydning ved revisionen af regnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale 

forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisorerklæring, medmindre lov eller øvrig 

regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at 

forholdet ikke skal kommunikeres i vores erklæring, fordi de negative konsekvenser heraf med 

rimelighed ville kunne forventes at veje tungere end de fordele, som den offentlige interesse har af sådan 

kommunikation.  

Den opgaveansvarlige partner for den revision, der har resulteret i denne erklæring fra den uafhængige 

revisor, er [navn]. 

Revisors u Underskrift på revisionsfirmaets vegne, revisors navn eller begge dele, alt efter hvad der er 

relevant for den bestemte jurisdiktion.  

[Revisors adresse] [Der er byttet om på placeringen af dato og adresse] 

[Dato] 



TILPASNINGER TIL ISA 700 (AJOURFØRT), UDFORMNING AF EN 

KONKLUSION OG AFGIVELSE AF ERKLÆRING OM ET REGNSKAB 

 

 

 

Note: Nedenstående tilpasninger til ISA 700 (ajourført) følger af godkendelsen af ISA 800 (ajourført). 

Tilpasningerne træder i kraft samtidig med ISA 800 (ajourført) og de nye og ajourførte standarder om 

revisors rapportering. 

Ændringer, der følger af ISA 720 (ajourført) og projekter om noter, er også indarbejdet i teksten, hvor 

det er nødvendigt, da disse standarder nu er færdiggjort og udsendt af IAASB. Disse ændringer er ikke 

vist som markeret tekst. 

Fodnoter i nedenstående tilpasninger følger ikke nummereringen i den ISA, der er tilpasset, og som der 

skal henvises til.  

ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab 

Krav 

Navn på den opgaveansvarlige partner  

45 Navnet på den opgaveansvarlige partner skal medtages i revisors erklæring på en børsnoteret 

virksomheds fuldstændige regnskab med generelt formål, medmindre en sådan oplysning i 

sjældne tilfælde med rimelighed kan forventes at skabe en betydelig trussel mod den personlige 

sikkerhed. I de sjældne tilfælde, hvor revisor ikke har til hensigt at medtage navnet på den 

opgaveansvarlige partner i revisors erklæring, skal revisor drøfte denne hensigt med den øverste 

ledelse for at begrunde revisors vurdering af sandsynligheden for og alvorligheden af en 

betydelig trussel mod den personlige sikkerhed (jf. afsnit A56-A58). 

Vejledning og andet forklarende materiale 

Navn på den opgaveansvarlige partner (jf. afsnit 45) 

A56 ISQC 11 kræver, at firmaet etablerer politikker og procedurer for at give høj grad af sikkerhed 

for, at opgaver udføres i overensstemmelse med faglige standarder samt gældende lov og øvrig 

regulering. Uanset disse krav i ISQC 1 er formålet med at angive navnet på den opgaveansvarlige 

partner i revisors erklæring at skabe yderligere gennemsigtighed for brugerne af erklæringen på 

regnskabet for en børsnoteret virksomheds fuldstændige regnskab med generelt formål.  

A57 Lov, øvrig regulering eller nationale revisionsstandarder kan stille krav om, at revisors erklæring 

indeholder navnet på den opgaveansvarlige partner, der har ansvaret for andre revisioner end 

revisioner af børsnoterede virksomheders fuldstændige regnskaber med generelt formål. Revisor 

kan også være pålagt ved lov, øvrig regulering eller nationale revisionsstandarder, eller selv 

beslutte, at medtage yderligere oplysninger i revisors erklæring ud over navnet på den 

opgaveansvarlige partner for yderligere at identificere den opgaveansvarlige partner, f.eks. den 

opgaveansvarlige partners faglige licensnummer, som er relevant i den jurisdiktion, revisor 

praktiserer i.  

                                                 
1 ISQC 1, Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed 

samt beslægtede opgaver, afsnit 32.  

 


