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Indledning 

Omfang af denne ISA 

1. Denne ISA omhandler revisors ansvar i relation til en opgave vedrørende afgivelse af erklæring 

om et regnskabssammendrag af et regnskab, der af den samme revisor er revideret i 

overensstemmelse med ISA. 

Ikrafttrædelsesdato 

2. Denne ISA træder i kraft for opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om 

regnskabssammendrag for perioder, der slutterbegynder den 15. december 201609 eller senere. 

Mål 

3. Det er revisors mål: 

(a) at fastslå, om det er passende at acceptere opgaven vedrørende afgivelse af erklæring om 

regnskabssammendrag, og  

(b) hvis der bliver indgået aftale vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag: 

(i) at udforme en konklusion om regnskabssammendraget baseret på en vurdering af de 

konklusioner, der er draget fra det opnåede revisionsbevis, og 

(ii) klart at udtrykke denne konklusion i en skriftlig erklæring, der også beskriver 

grundlaget for konklusionen. 

Definitioner 

4. I ISA forstås ved: 

(a) anvendte kriterier – de kriterier, som den daglige ledelse har anvendt ved udarbejdelsen af 

regnskabssammendraget 

(b) revideret regnskab – et regnskab
1
, der er revideret af revisor i overensstemmelse med ISA, 

og hvorfra regnskabssammendraget er uddraget 

(c) regnskabssammendrag – historiske, finansielle oplysninger, der er uddraget af et regnskab 

og, som uanset det indeholder færre detaljer end regnskabet, stadig giver en struktureret 

præsentation, der er konsistent med den præsentation, regnskabet giver af virksomhedens 

økonomiske ressourcer eller forpligtelser på et bestemt tidspunkt eller ændringer deri for en 

periode
2 Forskellige jurisdiktioner kan anvende forskellig terminologi til at beskrive 

sådanne historiske, finansielle oplysninger. 

                                                 

 

1 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale 

Standarder om Revision, afsnit 13(f), definerer udtrykket “regnskab”. 

2 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale 

Standarder om Revision, afsnit 13 (f). 
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Krav 

Opgaveaccept 

5. Ifølge denne ISA skal revisor kun acceptere en opgave vedrørende afgivelse af erklæring om 

regnskabssammendrag, når revisor har fået til opgave at udføre en revision af det regnskab, 

hvorfra regnskabssammendraget er uddraget i overensstemmelse med ISA. (jf. afsnit A1)  

6. Inden revisor accepterer en opgave vedrørende afgivelse af erklæring om et 

regnskabssammendrag, skal revisor: (jf. afsnit A2)  

(a) fastslå, om de anvendte kriterier er acceptable (jf. afsnit A3-A7) 

(b) opnå en aftale med ledelsen, hvori denne anerkender og forstår dens ansvar for: 

(i) udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med de anvendte 

kriterier,  

(ii) at gøre det reviderede regnskab tilgængeligt uden unødigt besvær for de tiltænkte 

brugere af regnskabssammendraget (eller såfremt det ifølge lov eller øvrig regulering 

ikke er nødvendigt at gøre det reviderede regnskab tilgængeligt for de tiltænkte 

regnskabsbrugere og lov eller øvrig regulering fastsætter kriterier for udarbejdelsen af 

regnskabssammendraget, da at beskrive den pågældende lov eller regulering i 

regnskabssammendraget), og 

(iii) at medtage revisors erklæring om regnskabssammendraget i ethvert dokument, der 

indeholder regnskabssammendraget, og som angiver, at revisor har afgivet erklæring 

om dette 

(c) aftale formen på den konklusion, der skal udtrykkes om regnskabssammendraget, med 

ledelsen. (jf. afsnit 9-11) 

7. Hvis revisor konkluderer, at de anvendte kriterier er uacceptable, eller ikke kan opnå en aftale 

med ledelsen som anført i afsnit 6(b), skal revisor ikke acceptere opgaven vedrørende afgivelse af 

erklæring om regnskabssammendraget, medmindre lov eller øvrig regulering kræver dette. En 

opgave, der udføres i overensstemmelse med en sådan lov eller øvrig regulering, overholder ikke 

denne ISA. Revisors erklæring om regnskabssammendraget må derfor ikke indikere, at opgaven 

er udført i overensstemmelse med denne ISA. Revisor skal på passende vis henvise hertil i vilkår 

for opgaven. Revisor skal også fastslå den indvirkning, som dette kan have på revisionen af det 

regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. 

Art af handlinger 

8. Revisor skal udføre følgende handlinger og eventuelle andre handlinger, som revisor måtte finde 

nødvendige som grundlag for revisors konklusion om regnskabssammendraget: 

(a) vurdere, om regnskabssammendraget indeholder fyldestgørende oplysninger om, at der er 

tale om et sammendrag, og identificerer det reviderede regnskab 

(b) når det reviderede regnskab ikke er vedlagt regnskabssammendraget, vurdere, om 

regnskabssammendraget indeholder en klar beskrivelse af:  
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(i) fra hvem eller hvor det reviderede regnskab er tilgængeligt, eller 

(ii) den lov eller øvrige regulering, som anfører, at det ikke er nødvendigt at gøre det 

reviderede regnskab tilgængeligt for de tiltænkte brugere af regnskabssammendraget, 

og som fastsætter kriterier for udarbejdelsen af regnskabssammendraget 

(c) vurdere, om regnskabssammendraget indeholder fyldestgørende oplysninger om de 

anvendte kriterier 

(d) sammenligne regnskabssammendraget med de relaterede informationer i det reviderede 

regnskab for at fastslå, om informationerne i regnskabssammendraget stemmer med eller 

kan efterregnes ud fra de relaterede informationer i det reviderede regnskab 

(e) vurdere, om regnskabssammendraget er udarbejdet i overensstemmelse med de anvendte 

kriterier 

(f) under hensyntagen til formålet med regnskabssammendraget vurdere, om dette indeholder 

de nødvendige oplysninger og er på et passende aggregeringsniveau, således 

regnskabssammendraget ikke er misvisende efter omstændighederne 

(g) vurdere, om det reviderede regnskab er rimelig let tilgængeligt for de tiltænkte brugere af 

regnskabssammendraget, medmindre lov eller øvrig regulering bestemmer, at det ikke er 

nødvendigt at gøre det reviderede regnskab tilgængeligt, og fastsætter kriterier for 

udarbejdelsen af regnskabssammendraget. (jf. afsnit A8) 

Konklusionens form 

9. Når revisor har konkluderet, at en konklusion uden modifikationer på regnskabssammendraget er 

passende, skal revisors konklusion, medmindre andet er fastsat ved lov eller øvrig regulering, 

anvende en af de følgende formuleringer: (jf. afsnit A9) 

(a) det medfølgende regnskabssammendraget er i alle væsentlige henseender konsistent med 

det reviderede regnskab i overensstemmelse med [anvendte kriterier], eller 

(b) det medfølgende regnskabssammendraget er et retvisende sammendrag af det reviderede 

regnskab i overensstemmelse med [anvendte kriterier]. 

10. Hvis lov eller øvrig regulering foreskriver ordlyden af konklusionen om regnskabssammendrag 

på anden vis end den, der er beskrevet i afsnit 9, skal revisor: 

(a) udføre de handlinger, der er beskrevet i afsnit 8, og eventuelle yderligere handlinger, som 

er nødvendige for, at revisor kan udtrykke den foreskrevne konklusion, og  

(b) vurdere, om brugerne af regnskabssammendraget ville kunne misforstå revisors konklusion 

om regnskabssammendraget, og i givet fald, om yderligere forklaringer i revisors erklæring 

om regnskabssammendraget kan imødegå mulige misforståelser. 

11. Hvis revisor i en situation som beskrevet i afsnit 10(b) konkluderer, at yderligere forklaring i 

revisors erklæring om regnskabssammendraget ikke kan imødegå mulige misforståelser, må 

revisor ikke acceptere opgaven, med mindre lov eller øvrig regulering kræver det. En opgave, der 

udføres i overensstemmelse med en sådan lov eller øvrig regulering, overholder ikke denne ISA. 
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Som følge heraf må revisors erklæring om regnskabssammendraget ikke indikere, at opgaven er 

udført i overensstemmelse med denne ISA. 

Den tidsmæssige placering af arbejde samt begivenheder indtruffet efter datoen på revisors 

erklæring om det reviderede regnskab 

12. Revisors erklæring om regnskabssammendraget kan dateres efter datoen på revisors erklæring om 

det reviderede regnskab. Når dette er tilfældet, skal det anføres i revisors erklæring om 

regnskabssammendraget, at regnskabssammendraget og det reviderede regnskab ikke afspejler 

indvirkningen af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på revisors erklæring om det 

reviderede regnskab, og som eventuelt måtte kræve regulering eller oplysning i det reviderede 

regnskab. (jf. afsnit A10) 

13. Revisor kan blive opmærksom på fakta, der eksisterede på datoen på revisors erklæring om det 

reviderede regnskab, men som revisor ikke tidligere har været opmærksom på. I sådanne tilfælde 

må revisor ikke afgive en erklæring om regnskabssammendraget, før revisor har afsluttet sine 

overvejelser af sådanne fakta i relation til det reviderede regnskab i overensstemmelse med ISA 

560
3. 

Oplysninger i dokumenter der indeholder regnskabssammendrag (tidligere afsnit 24) 

1424 Revisor skal læse anden information oplysningerne inkluderet i et dokument, der indeholder 

regnskabssammendraget og den tilhørende revisors erklæring herom, og overveje, om der er for 

at identificere eventuel en væsentlig inkonsistens mellem disse oplysninger og med regnskabs-

sammendraget.  

15. Hvis revisor konstaterer en væsentlig inkonsistens ved læsning af sådan anden information, skal 

revisor drøfte forholdet med ledelsen og fastslå, om regnskabssammendraget eller den anden 

information oplysningerne i dokumentet, der indeholder regnskabssammendraget og revisors 

erklæring herom, skal tilpasses. Hvis revisor fastslår, at det er nødvendigt at tilpasse 

oplysningerne, og ledelsen afviser at tilpasse oplysningerne som nødvendigt, skal revisor tage de 

under omstændighederne passende forholdsregler, herunder overveje indvirkningen på revisors 

erklæring om regnskabssammendraget. ved sin læsning af anden information bliver opmærksom 

på en tilsyneladende væsentlig faktuel fejl, skal revisor drøfte dette forhold med ledelsen. (jf. 

afsnit A1911-A16) 

Revisors erklæring om regnskabssammendrag 

Elementer i revisors erklæring 

1614 Revisors erklæring om regnskabssammendrag skal indeholde følgende elementer
4
: (jf. afsnit 

A1523) 

                                                 

 

3 ISA 560, Efterfølgende begivenheder. 

4  Ifølge afsnit 197-2018, der omhandler situationer, hvor revisors erklæring om det reviderede regnskab er blevet 

modificeret, kræves yderligere elementer end dem, der nævnes i dette afsnit. 
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(a)  en titel, som klart indikerer, at der er tale om en erklæring fra en uafhængig revisor, (jf. 

afsnit A1117) 

(b)  en adressat, (jf. afsnit A1812) 

(c)  et indledende afsnit, der: 

(c)(i)  identifikation cerer af det regnskabssammendrag, som revisor afgiver erklæring om, 

herunder titlen på hver af de bestanddele, der indgår i regnskabssammendraget (jf. afsnit 

A1913) 

(d)(ii) identifikation cerer af det reviderede regnskab 

(e)(f) et afsnit, der klart udtrykker en konklusion, der er klart udtrykt under hensyntagen til afsnit 

20 (jf. afsnit 9-11) 

(f)(v) en udtalelse, der angiver, at regnskabssammendraget ikke indeholder alle de oplysninger, 

som kræves i henhold til den regnskabsmæssige begrebsramme, der er anvendt ved 

udarbejdelsen af det reviderede regnskab, og at regnskabssammendraget og revisors 

erklæring herom ikke kan læses som erstatning for at læse det reviderede regnskab og 

revisors erklæring herom 

(g)(iv) en udtalelse som krævet i henhold til afsnit 12, hvor det er relevant. anfører, at 

regnskabssammendraget og det reviderede regnskab ikke afspejler indvirkningen af 

begivenheder, der er indtruffet efter datoen på revisors erklæring om det reviderede 

regnskab, hvis datoen på revisors erklæring om regnskabssammendraget ligger efter datoen 

på revisors erklæring om det reviderede regnskab, og  

(h)(iii)henvisninger til revisors erklæring om det reviderede regnskab, datoen på denne erklæring, 

og under hensyntagen til afsnit 1917 og 2018 det faktum, at der er udtrykt en konklusion 

uden modifikationer om det reviderede regnskab, 

(i)(d) en beskrivelse af ledelsens
5
 ansvar for regnskabssammendraget, der redegør for, at 

ledelsen
6
 er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse 

med de anvendte kriterier 

(i)(e) en udtalelse om, at revisor er ansvarlig for at udtrykke en konklusion om, hvorvidt 

regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med (eller er et rimeligt 

sammendrag af) det reviderede regnskab på grundlag af revisors handlinger udført i 

overensstemmelse med denne ISA de handlinger, som kræves af denne ISA 

(k)(g) revisors underskrift 

(l)(i)revisors adresse. 

                                                 

 

5 Eller et andet begreb, der er passende i forhold til lovgrundlaget i den pågældende jurisdiktion. 

6 Eller et andet udtryk, der er passende i forhold til lovgrundlaget i den pågældende jurisdiktion. 
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(m)(h)datoen på revisors erklæring (jf. afsnit A2014) 

1715 Hvis adressaten på regnskabssammendraget ikke er den samme som adressaten i revisors 

erklæring om det reviderede regnskab, skal revisor vurdere, om det er passende at anvende en 

anden adressat. (jf. afsnit A182) 

1816 Revisor må ikke datere revisors erklæring om regnskabssammendraget før: (jf. afsnit A2014) 

(a) den dato, hvor revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som revisor kan 

basere sin konklusion på, herunder bevis for, at regnskabssammendraget er udarbejdet, og 

at personer med den anerkendte bemyndigelse har udtalt, at de har påtaget sig ansvaret for 

regnskabssammendraget, og 

(b) datoen på revisors erklæring om det reviderede regnskab.  

Modifikationer Henvisning til konklusionen, supplerende oplysninger vedrørende forståelse af 

regnskabet eller supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i revisors erklæring om 

det reviderede regnskab (jf. afsnit A2315) 

1917 Når revisors erklæring om det reviderede regnskab indeholder  

(a) en konklusion med forbehold i overensstemmelse med ISA 705 (ajourført)7 

(b) en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet eller en supplerende 

oplysning vedrørende forståelse af revisionen i overensstemmelse med ISA 706 

(ajourført)8,  

(c) en væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift i overensstemmelse med ISA 570 

(ajourført)9 

(d) kommunikation af centrale forhold ved revisionen i overensstemmelse med ISA 70110, eller 

(e) en udtalelse, der redegør for en ikke-rettet væsentlig fejl i Andre Oplysninger i 

overensstemmelse med ISA 720 (ajourført)11 

 og revisor er tilfreds med, at regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent 

med eller er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med de 

anvendte kriterier, skal revisors erklæring om regnskabssammendraget i tillæg til de elementer, 

der er nævnt i afsnit 1614: 

                                                 

 

7 ISA 705 (ajourført), Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring. 

8 ISA 706 (ajourført), Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende 

forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring. 

9 ISA 570 (ajourført), Fortsat drift (Going concern), afsnit 22. 

10 ISA 701, Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uafhængige revisors erklæring. 

11 ISA 720 (ajourført) Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger i dokumenter, der indeholder reviderede 

regnskaber.  
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(i)(a) angive, at revisors erklæring om det reviderede regnskab indeholder en konklusion med 

forbehold, en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet eller en 

supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen, et afsnit om en væsentlig 

usikkerhed vedrørende fortsat drift, kommunikation af centrale forhold ved revisionen eller 

en udtalelse, der redegør for en ikke-rettet væsentlig fejl i Andre Oplysninger, og (jf. afsnit 

A21) 

(ii)(b)beskrive: 

a(i). grundlaget for konklusionen med forbehold om det reviderede regnskab samt den 

eventuelle indvirkning heraf på regnskabssammendraget pågældende konklusion med 

forbehold;  

b. forholdet, der henvises til i afsnittet den  s ”Supplerende oplysning vedrørende 

forståelse af regnskabet”, eller afsnittet den s ”Supplerende oplysning vedrørende 

forståelse af revisionen”, og eller afsnittet om en væsentlig usikkerhed vedrørende 

fortsat drift i revisors erklæring om det reviderede regnskab og den (de) eventuelle 

indvirkning(er) heraf på regnskabssammendraget, eller 

c(i).  ikke-rettede væsentlige fejl i Andre Oplysninger og de(n) eventuelle indvirkninger 

heraf på oplysninger i et dokument, der indeholder regnskabssammendraget og 

revisors erklæring herom (jf. afsnit A15).  

2018 Når revisors erklæring om det reviderede regnskab indeholder en afkræftende konklusion eller en 

manglende konklusion, skal revisors erklæring om regnskabssammendraget i tillæg til 

elementerne i afsnit 1614: 

(a) angive, at revisors erklæring om det reviderede regnskab indeholder en afkræftende 

konklusion eller en manglende konklusion, 

(b) beskrive grundlaget for den afkræftende konklusion eller den manglende konklusion, og 

(c) angive, at det som følge af den afkræftende konklusion eller den manglende konklusion om 

det reviderede regnskab ikke er passende at udtrykke en konklusion om 

regnskabssammendraget (jf. afsnit A23). 

Konklusion med modifikation om regnskabssammendraget  

2119 Hvis regnskabssammendraget ikke i alle væsentlige henseender er konsistent med eller ikke er et 

retvisende sammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med de anvendte kriterier, 

og ledelsen ikke indvilliger i at foretage de nødvendige ændringer, skal revisor udtrykke en 

afkræftende konklusion om regnskabssammendraget. (jf. afsnit A2315) 

Begrænsning i distribution eller anvendelse eller henledning af læseres opmærksomhed på 

regnskabspraksis 

2220 Når distribution eller anvendelse af revisors erklæring om det reviderede regnskab er begrænset, 

eller revisors erklæring om det reviderede regnskab henleder læseres opmærksomhed på, at det 

reviderede regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål, 

skal revisors erklæring om regnskabssammendraget indeholde en tilsvarende begrænsning eller 

oplysning. 
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Sammenlignelige oplysninger 

2321 Hvis det reviderede regnskab indeholder sammenlignelige oplysninger, men 

regnskabssammendraget ikke gør det, skal revisor fastslå, om en sådan udeladelse er rimelig efter 

opgavens omstændigheder. Revisor skal, dersom en udeladelse ikke er rimelig, fastslå 

indvirkningen heraf på revisors erklæring om regnskabssammendraget. (jf. afsnit A2416) 

2422 Hvis regnskabssammendraget indeholder sammenlignelige oplysninger, som en anden revisor har 

afgivet erklæring om, skal revisors erklæring om regnskabssammendraget også indeholde de 

forhold, som ISA 710 pålægger revisor at medtage i revisors erklæring om det reviderede 

regnskab
12

. (jf. afsnit A2517) 

Ikke-reviderede supplerende informationer præsenteret sammen med regnskabssammendrag 

2523 Revisor skal vurdere, om eventuelle ikke-reviderede supplerende informationer, der præsenteres 

sammen med regnskabssammendraget, er klart adskilt fra regnskabssammendraget. Hvis revisor 

konkluderer, at virksomhedens præsentation af de ikke-reviderede supplerende informationer 

ikke er klart adskilt fra regnskabssammendraget, skal revisor anmode ledelsen om at ændre 

præsentationen af de ikke-reviderede supplerende informationer. Hvis ledelsen nægter dette, skal 

revisor i revisors erklæring om regnskabssammendraget forklare, at sådanne informationer ikke 

er omfattet af den pågældende erklæring. (jf. afsnit A2618) 

Anden information i dokumenter, der indeholder regnskabssammendrag (se afsnit 14 og 15) 

24 Revisor skal læse anden information inkluderet i et dokument, der indeholder 

regnskabssammendraget, og den tilhørende revisorerklæring for at identificere eventuel væsentlig 

inkonsistens med regnskabssammendraget. Hvis revisor konstaterer væsentlig inkonsistens ved 

læsning af sådan anden information, skal revisor fastslå, om regnskabssammendraget eller den 

anden information skal tilpasses. Hvis revisor ved sin læsning af anden information bliver 

opmærksom på en tilsyneladende væsentlig faktuel fejl, skal revisor drøfte dette forhold med 

ledelsen. (jf. afsnit A19) 

Revisors tilknytning 

2625 Hvis revisor bliver opmærksom på, at virksomheden planlægger at anføre, at revisor har afgivet 

erklæring om regnskabssammendraget i et dokument, der indeholder regnskabssammendraget, 

men ikke har planer om at medtage revisors erklæring om regnskabet, skal revisor anmode 

ledelsen om at inkludere revisors erklæring i det pågældende dokument. Hvis ledelsen ikke gør 

dette, skal revisor fastlægge og udføre andre passende tiltag udformet til at forhindre ledelsen i på 

ikke passende vis at forbinde revisor med regnskabssammendraget i det pågældende dokument. 

(jf. afsnit A2720)  

2726 Revisor kan få som opgave at afgive erklæring om en virksomheds regnskab men uden at få som 

opgave at afgive erklæring om regnskabssammendraget. Hvis revisor i et sådant tilfælde bliver 

opmærksom på, at virksomheden planlægger at henvise til revisor i et dokument og det forhold, 

                                                 

 

12 ISA 710, Sammenlignelige oplysninger – Sammenligningstal og regnskab til sammenligning. 
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at regnskabssammendraget er uddraget af det af revisor reviderede regnskab, skal revisor sikre 

sig, at: 

(a) henvisningen til revisor foretages i sammenhæng med revisors erklæring om det reviderede 

regnskab, og 

(b) angivelsen ikke giver indtryk af, at revisor har afgivet erklæring om 

regnskabssammendraget. 

Hvis (a) og (b) ikke er opfyldt, skal revisor anmode ledelsen om at ændre angivelsen, således at 

(a) og (b) opfyldes, eller undlade at henvise til revisor i dokumentet. Virksomheden kan 

alternativt engagere revisor til at afgive erklæring om regnskabssammendraget og medtage 

revisors erklæring herpå i dokumentet. Hvis ledelsen ikke ændrer angivelsen, sletter henvisningen 

til revisor eller medtager revisors erklæring om regnskabssammendraget i det dokument, der 

indeholder regnskabssammendraget, skal revisor informere ledelsen om, at revisor er uenig i 

henvisningen til revisor, samt fastlægge og udføre andre passende tiltag udformet med henblik på 

at forhindre ledelsen i at henvise til revisor på upassende vis. (jf. afsnit A2720)  

*** 

Vejledning og andet forklarende materiale 

Opgaveaccept (jf. afsnit 5-6) 

A1. Revisionen af det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget, giver revisor den 

fornødne viden til at opfylde revisors ansvar i relation til regnskabssammendraget i 

overensstemmelse med denne ISA. Anvendelse af denne ISA vil ikke give tilstrækkeligt og egnet 

bevis til at basere en konklusion om regnskabssammendraget på, hvis revisor ikke også har 

revideret det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. 

A2. Ledelsens anerkendelse af de forhold, der er beskrevet i afsnit 6, kan  godtgøres ved dens 

skriftlige accept af vilkårene for opgaven. 

Kriterier (jf. afsnit 6(a)) 

A3 Udarbejdelsen af regnskabssammendrag kræver, at ledelsen fastlægger den information, der skal 

afspejles i regnskabssammendraget således, at sammendraget i alle væsentlige henseender er 

konsistent med eller udgør et retvisende sammendrag af det reviderede regnskab. Eftersom 

regnskabssammendrag i sagens natur indeholder aggregerede informationer og begrænsede 

oplysninger, er der en øget risiko for, at de ikke indeholder de oplysninger, der er nødvendige for 

ikke at blive misvisende efter omstændighederne. Risikoen øges, når der ikke findes fastlagte 

kriterier for udarbejdelsen af regnskabssammendrag. 

A4. Faktorer, der kan påvirke revisors afgørelse af, om de anvendte kriterier er acceptable, omfatter: 

• virksomhedens art, 

• formålet med regnskabssammendraget, 

• informationsbehovene hos de tiltænkte brugere af regnskabssammendraget, og 
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• om de anvendte kriterier vil resultere i regnskabssammendrag, der ikke er misvisende efter 

omstændighederne. 

A5. Kriterierne for udarbejdelsen af regnskabssammendrag kan være fastsat af en autoriseret 

eller anerkendt standardudstedende organisation eller ved lov eller øvrig regulering. 

Tilsvarende som for regnskaber kan revisor som forklaret i ISA 21013 i mange situationer 

af den art formode, at sådanne kriterier er acceptable.  

A6. Hvor der ikke findes fastsatte kriterier for udarbejdelsen af regnskabssammendrag, kan 

ledelsen udvikle kriterier, eksempelvis. baseret på praksis anvendt i en bestemt branche. 

Kriterier, der er acceptable efter omstændighederne, vil resultere i et 

regnskabssammendrag, der:  

(a) fyldestgørende oplyser, at der er tale om et sammendrag, og identificerer det 

reviderede regnskab 

(b) klart beskriver, hos hvem eller hvor det reviderede regnskab er tilgængeligt, eller, når 

det er relevant, beskriver den lov eller regulering, der bestemmer, at det reviderede 

regnskab ikke kræves gjort tilgængeligt for de tiltænkte brugere af 

regnskabssammendraget, og fastsætter kriterierne for udarbejdelsen af 

regnskabssammendraget 

(c) fyldestgørende oplyser om de anvendte kriterier 

(d) stemmer med eller kan efterregnes på grundlag af de relaterede oplysninger i det 

reviderede regnskab, og 

(e) i lyset af formålet med regnskabssammendraget indeholder de  nødvendige 

oplysninger og er aggregeret på et passende niveau,  således at det ikke er misvisende 

efter omstændighederne. 

A7 Fyldestgørende oplysning om, at regnskabssammendraget af natur er et sammendrag, og 

identifikation af det reviderede regnskab, som omtalt i afsnit 6(a), kan f.eks. gives ved en titel 

såsom “Regnskabssammendrag udarbejdet på grundlag af det reviderede regnskab for året, der 

sluttede pr. denne dato". 

Vurdering af det reviderede regnskabs tilgængelighed (jf. afsnit 8(g)) 

A8. Revisors vurdering af, om det reviderede regnskab er rimelig let tilgængeligt for de tiltænkte 

brugere af regnskabssammendraget, er påvirket af faktorer som, hvorvidt: 

• regnskabssammendraget klart beskriver, fra hvem eller hvor det reviderede regnskab er 

tilgængeligt 

• det reviderede regnskab er offentliggjort, eller 

                                                 

 

13 ISA 210, Aftale om vilkår for revisionsopgaver, afsnit A3 og A8-A9. 
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• ledelsen har etableret en proces, så de tiltænkte brugere af regnskabssammendraget kan få 

umiddelbar adgang til det reviderede regnskab. 

Konklusionens form (jf. afsnit 9) 

A9 En konklusion, baseret på en vurdering af bevis opnået ved at udføre de i afsnit 8 omtalte 

handlinger, om, at det er passende at forsyne regnskabssammendraget med en konklusion uden 

modifikation, gør revisor i stand til at udtrykke en konklusion, der indeholder én af 

formuleringerne i afsnit 9. Revisors beslutning om, hvilken af formuleringerne der skal anvendes, 

kan være påvirket af almindelig anerkendt praksis i den pågældende jurisdiktion. 

Den tidsmæssige placering af arbejde samt begivenheder indtruffet efter datoen på revisors 

erklæring om det reviderede regnskab (jf. afsnit 12) 

A10. De handlinger, der er beskrevet i afsnit 8, udføres ofte under eller umiddelbart efter revisionen af 

regnskabet. Når revisor afgiver erklæring om regnskabssammendraget efter afslutningen på 

revisionen af regnskabet, er der ikke krav til revisor om at opnå yderligere revisionsbevis for det 

reviderede regnskab eller afgive erklæring om indvirkningen af de begivenheder, der er indtruffet 

efter datoen på revisors erklæring om det reviderede regnskab, eftersom regnskabssammendraget 

er uddraget af det reviderede regnskab og ikke opdaterer regnskabet. 

Anden information Oplysninger i dokumenter, der indeholder regnskabssammendrag (jf. afsnit 

14-1524) 

A19. ISA 720
14 indeholder krav og vejledning vedrørende læsning af andre informationer i et 

dokument, der indeholder det reviderede regnskab, og den tilhørende revisors erklæring, og 

behandler væsentlig inkonsistens samt væsentlige faktuelle fejl. Med nødvendig tilpasning efter 

forholdene kan dette være en hjælp til at anvende kravet i afsnit 24. 

A11 ISA 720 (ajourført) omhandler revisors ansvar vedrørende Andre Oplysninger ved en revision af 

regnskabet. I relation til ISA 720 (ajourført) er Andre oplysninger finansiel og ikke–finansiel 

information i en virksomheds årsrapport (ud over regnskabet og revisors erklæring herom). En 

årsrapport indeholder eller ledsager regnskabet og revisors erklæring herom. 

A12 Derimod omhandler afsnit 14 – 15 revisors ansvar vedrørende oplysninger i et dokument, der 

indeholder et regnskabssammendrag og revisors erklæring herpå. Disse oplysninger kan omfatte: 

 nogle af eller alle de samme forhold, som er behandlet i Andre Oplysninger i årsrapporten 

(eksempelvis når regnskabssammendraget og revisors erklæring herom er indeholdt i en 

sammendraget årsrapport), eller 

 forhold der ikke er behandlet i Andre Oplysninger i årsrapporten. 

A13. Ved læsning af oplysninger, der er medtaget i et dokument, der omfatter regnskabssammendraget 

og revisors erklæring herom, kan revisor blive opmærksom på, at sådanne oplysninger er 

                                                 

 

14  ISA 720, Revisors ansvar i forbindelse med andre oplysninger i dokumenter, der indeholder reviderede regnskaber”. 
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vildledende, og være nødt til at iværksætte passende tiltag. Relevante etiske krav15 pålægger 

revisor at undgå bevidst at blive forbundet med oplysninger, som revisor mener indeholder en 

væsentlig forkert eller vildledende udtalelse, udtalelser eller oplysninger, der er afgivet på en 

uforsvarlig måde eller udelader eller tilslører oplysninger, der kræves medtaget, hvor en sådan 

udeladelse eller tilsløring vil være vildledende. 

Oplysninger i et dokument, der indeholder regnskabssammendrag, som omhandler nogle eller alle de 

samme forhold som Andre Oplysninger i årsrapporten. 

A14 Når oplysninger er medtaget i et dokument, der indeholder regnskabssammendraget og revisors 

erklæring herom, og oplysningerne omhandler nogle eller alle de samme forhold som Andre 

oplysninger i årsrapporten, kan det arbejde, der er udført i relation til Andre Oplysninger i 

overensstemmelse med ISA 720 (ajourført), være tilstrækkeligt for formålet med afsnit 14-15 i 

denne ISA. 

A15 Når en ikke-rettet væsentlig fejl i Andre Oplysninger er identificeret i revisors erklæring om det 

reviderede regnskab, og den ikke-rettede væsentlige fejl vedrører et forhold, der er behandlet i 

oplysningerne i et dokument, der indeholder et regnskabssammendrag og revisors erklæring 

herom, kan der være en væsentlig inkonsistens mellem regnskabssammendraget og 

oplysningerne, eller oplysningerne kan være vildledende. 

Oplysninger i et dokument, der indeholder regnskabssammendrag, og som omhandler forhold, der ikke 

er omhandlet i Andre Oplysninger i årsrapporten. 

A16 Tilpasset efter omstændighederne kan ISA 720 (ajourført) være en hjælp for revisor til at 

fastlægge de passende handlinger som reaktion på ledelsens afvisning af at foretage de nødvendige 

korrektioner af oplysningerne, herunder overvejelser af indvirkningen på revisors erklæring om 

regnskabssammendraget. 

Revisors erklæring om regnskabssammendrag 

Elementer i revisors erklæring 

Titel (jf. afsnit 1614(a)) 

A1711En titel, der indikerer, at der er tale om en erklæring fra en uafhængig revisor, f.eks.: ”Den 

uafhængige revisors erklæring”, bekræfter, at revisor har opfyldt alle relevante etiske krav om 

uafhængighed. Dette adskiller den uafhængige revisors erklæring fra erklæringer afgivet af andre. 

Adressat (jf. afsnit 1614(b) og 1715) 

A1812Faktorer, der kan påvirke revisors vurdering af, om adressaten af regnskabssammendraget er 

passende, omfatter vilkårene for opgaven, virksomhedens art og formålet med 

regnskabssammendraget. 

                                                 

 

15 International Ethics Standards Board for Accountants Etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler), jf. afsnit 110.2. 
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Indledende afsnit Identifikation af regnskabssammendraget (jf. afsnit 1614(c)(i)) 

A1913Når revisor er bekendt med, at regnskabssammendraget skal indgå i et dokument, som 

indeholder andre oplysninger end regnskabssammendraget og revisors erklæring herom 

informationer, kan revisor, hvis præsentationen tillader det, overveje at identificere de sider, 

hvorpå regnskabssammendraget er præsenteret. Dette hjælper læsere med at identificere det 

regnskabssammendrag, som revisors erklæring vedrører. 

Dato på revisors erklæring (jf. afsnit 14 (h) og 16(m) og 18) 

A2014Den eller de personer, der har den anerkendte bemyndigelse til at konkludere, at 

regnskabssammendraget er udarbejdet og påtager sig ansvaret for det, afhænger af vilkårene for 

opgaven, virksomhedens art og formålet med regnskabssammendraget.  

Henvisning til revisors erklæring om det reviderede regnskab (jf. afsnit 19) 

A21 Afsnit 19(i) i denne ISA pålægger revisor at medtage en udtalelse i revisors erklæring om 

regnskabssammendraget, når revisors erklæring om det reviderede regnskab indeholder 

kommunikation om et eller flere centrale forhold ved revisionen beskrevet i overensstemmelse 

med ISA 70116. Revisor er imidlertid ikke pålagt at redegøre for de enkelte centrale forhold ved 

revisionen i revisors erklæring om regnskabssammendraget. 

A22 Udtalelsen(erne) og beskrivelsen(erne), som kræves i henhold til afsnit 19, har som formål at 

henlede opmærksomheden på de pågældende forhold og er ikke en erstatning for at læse revisors 

erklæring om det reviderede regnskab. De krævede beskrivelser har som formål at formidle arten 

af forholdet(ene) og behøver ikke til fulde at gentage teksten i revisors erklæring om regnskabet.  

Eksempler (jf. afsnit 17-18,19 16, 19-21) 

A2315Bilaget til denne ISA indeholder eksempler på revisors erklæringer om regnskabssammendrag, 

der skiftevis: 

(a) indeholder en konklusion uden modifikationer 

(b) er uddraget af et revideret regnskab, som revisor har forsynet med en konklusion med 

modifikationer, og 

(c) indeholder en konklusion med modifikationer. 

(d) er uddraget fra et revideret regnskab, hvor revisors erklæring herpå indeholder en udtalelse, 

der beskriver en ikke rettet væsentlig fejl i Andre Oplysninger i overensstemmelse med ISA 

720 (ajourført), og 

(e) er uddraget fra et revideret regnskabet, hvor revisors erklæring indeholder et afsnit om 

væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift og kommunikation af andre centrale forhold 

ved revisionen.  

Sammenlignelige oplysninger (jf. afsnit 231-242) 

                                                 

 

16 ISA 701, Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uafhængige revisors erklæring, afsnit 13. 
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A24. Hvis det reviderede regnskab indeholder sammenlignelige oplysninger, formodes det, at 

regnskabssammendraget også vil indeholde sammenlignelige oplysninger. Sammenlignelige 

oplysninger i det reviderede regnskab kan betragtes som sammenligningstal eller som 

sammenlignelige finansielle oplysninger. ISA 710 beskriver, hvordan denne forskel påvirker 

revisors erklæring om regnskabet, herunder især henvisning til andre revisorer, der reviderede 

regnskabet for den foregående periode. 

A2517.Forhold, der kan påvirke revisors fastlæggelse af, om en udeladelse af sammenlignelige 

oplysninger er rimelig, omfatter arten af og formålet med regnskabssammendraget, de anvendte 

kriterier og informationsbehovet hos de tiltænkte brugere af regnskabssammendraget. 

Ikke-reviderede supplerende informationer præsenteret sammen med regnskabssammendrag (jf. 

afsnit 253) 

A2618ISA 700 (ajourført)
17

 indeholder krav og vejledning, der skal anvendes, når ikke-reviderede 

supplerende informationer præsenteres sammen med det reviderede regnskab og, som tilpasset 

forholdene, kan være en hjælp, når kravet i afsnit 2523 skal anvendes. 

Revisors tilknytning (jf. afsnit 25-26-27) 

A2720Andre passende tiltag, som revisor kan træffe, når ledelsen ikke foretager de krævede tiltag, kan 

omfatte orientering af de tiltænkte brugere og andre kendte tredjepartsbrugere om den upassende 

henvisning til revisor. Revisors fremgangsmåde afhænger af revisors juridiske rettigheder og 

forpligtelser. Revisor kan derfor anse det for passende at søge juridisk bistand. 

                                                 

 

17 ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab”, afsnit 5346-5447. 
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Bilag 

(jf. afsnit A2315) 

Eksempler på erklæringer om regnskabssammendrag 

• Eksempel 1: revisors erklæring om et regnskabssammendrag, der er udarbejdet i overensstemmelse 

med almindeligt anerkendte kriterier. Der er udtrykt en konklusion uden modifikationer om det 

reviderede regnskab. Revisors erklæring om regnskabssammendraget er dateret senere end revisors 

erklæring om det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. Revisors erklæring om det 

reviderede regnskab indeholder et afsnit om en væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift og 

kommunikation af centrale forhold ved revisionen. 

• Eksempel 2: revisors erklæring om et regnskabssammendrag, der er udarbejdet efter kriterier udviklet 

af ledelsen, og som er fyldestgørende oplyst i regnskabssammendraget. Revisor har fastlagt, at de 

anvendte kriterier er acceptable efter omstændighederne. Der er udtrykt en konklusion uden 

modifikationer om det reviderede regnskab. Revisors erklæring om regnskabssammendraget er dateret 

på samme dato som revisors erklæring om det reviderede regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er 

uddraget. Revisors erklæring om det reviderede regnskab indeholder en udtalelse, der beskriver en 

ikke-rettet væsentlig fejl i Andre Oplysninger. De Andre Oplysninger, hvortil den ikke-rettede 

væsentlige fejl knytter sig, er også oplysninger i det dokument, der indeholder regnskabssammendraget 

og revisors erklæring herom.  

Eksempel 3: revisors erklæring om et regnskabssammendrag, der er udarbejdet efter kriterier udviklet 

af ledelsen, og som er fyldestgørende oplyst i regnskabssammendraget. Revisor har fastlagt, at de 

anvendte kriterier er acceptable efter omstændighederne. Der er udtrykt en konklusion med forbehold 

om det reviderede regnskab. Revisors erklæring om regnskabssammendraget er dateret på samme dato 

som revisors erklæring om det reviderede regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. 

• Eksempel 4: revisors erklæring om et regnskabssammendrag, der er udarbejdet efter kriterier udviklet 

af ledelsen, og som er fyldestgørende oplyst i regnskabssammendraget. Revisor har fastlagt, at de 

anvendte kriterier er acceptable efter omstændighederne. Der er udtrykt en afkræftende konklusion om 

det reviderede regnskab. Revisors erklæring om regnskabssammendraget er dateret på samme dato som 

revisors erklæring om det reviderede regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. 

• Eksempel 5: revisors erklæring om et regnskabssammendrag, der er udarbejdet i overensstemmelse 

med almindeligt anerkendte kriterier. Der er udtrykt en konklusion uden modifikationer om det 

reviderede regnskab. Revisor har konkluderet, at det ikke er muligt at udtrykke en konklusion uden 

modifikationer om regnskabssammendraget. Revisors erklæring om regnskabssammendraget er dateret 

på samme dato som revisors erklæring om det reviderede regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er 

uddraget. 
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Eksempel 1: 

Omstændighederne omfatter følgende: 

• der er udtrykt en konklusion uden modifikation om det reviderede regnskab for en børsnoteret 

virksomhed 

• der er almindeligt anerkendte kriterier for udarbejdelse af regnskabssammendrag 

• revisors erklæring om regnskabssammendraget er dateret senere end datoen på revisors erklæring 

om det regnskab, hvoraf regnskabssammendraget er uddraget  

• revisors erklæring om det reviderede regnskab indeholder et afsnit om væsentlig usikkerhed ved 

fortsat drift 

• revisors erklæring om det reviderede regnskab indeholder kommunikation om centrale forhold 

ved revisionen18 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REGNSKABSSAMMENDRAG 

[Passende adressat] 

Konklusion 

Medfølgende  r   Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 20X1 

samt sammendraget resultatopgørelse, sammendraget egenkapitalopgørelse og sammendraget 

pengestrømsopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato samt tilhørende noter, er uddraget af det 

reviderede regnskab for ABC Selskab for året, der sluttede pr. denne dato. Vi har udtrykt en konklusion 

uden modifikationer i vores erklæring af 15. februar 20x2 om dette regnskab. Dette regnskab og 

regnskabssammendraget afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen 

på vores erklæring om dette regnskab. 

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede 

regnskab for ABC Selskab for året, der sluttede pr. denne dato, i alle væsentlige henseender er 

konsistent med (eller er et rimeligt sammendrag af) dette reviderede regnskab i overensstemmelse med 

[angiv de almindelig anerkendte kriterier]. [Konklusionsafsnittet og overskriften er flyttet op fra 

slutningen]. 

Regnskabssammendrag 

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved [angiv den 

regnskabsmæssige begrebsramme, der er anvendt ved udarbejdelsen af det reviderede regnskab for 

ABC Selskab]. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som 

erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom for ABC Selskab. 

Regnskabssammendraget og det reviderede regnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, 

der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om det reviderede regnskab. [Sidste sætning i dette 

                                                 

 

18 Som forklaret i ISA 701 afsnit 15 er en væsentlig usikkerhed om fortsat drift som følge af sin art et centralt forhold ved 

revisionen, men kræves omtalt i et særskilt afsnit i revisors erklæring i overensstemmelse med ISA 570 (ajourført) afsnit 22. 
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afsnit er flyttet fra den sidste sætning i det første afsnit i konklusionsafsnittet, og tilpasset i mindre grad 

for at gøre det klarere.] 

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom 

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 15. februar 20x2 om det reviderede 

regnskab. [Flyttet fra næstsidste sætning i første afsnit i konklusionsafsnittet og tilpasset i mindre grad 

for at gøre det klarere.] Denne erklæring indeholder herudover: 

 Et afsnit om en væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, der henleder opmærksomheden på 

note 6 i det reviderede regnskab. Note 6 i det reviderede regnskab omtaler, at ABC Selskab har 

haft et nettotab på ZZZ for året, der sluttede 31. december 20x1, og at selskabets økonomiske 

forpligtelser pr. denne dato oversteg selskabets samlede aktiver med YYY. Som anført i note 6, 

indikerer disse begivenheder eller forhold sammen med andre forhold, at der er en væsentlig 

usikkerhed, som kan skabe betydelig usikkerhed om ABC Selskabs evne til at fortsætte driften 

Disse forhold er omtalt i note 5 til regnskabssammendraget. 

 Kommunikation af andre19 centrale forhold ved revisionen (Centrale forhold ved revisionen er de 

forhold, som ifølge vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af regnskabet 

for den aktuelle periode.20) 

Ledelsens21 ansvar for regnskabssammendraget 

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendraget af det reviderede regnskab i 

overensstemmelse med [angiv almindelig anerkendte kriterier]. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige 

henseender er konsistent med (eller er et rimeligt sammendrag af) det reviderede regnskab på grundlag 

af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA) 

810 (ajourført), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede regnskab for ABC 

Selskab for året, der sluttede pr. denne dato, i alle væsentlige henseender er konsistent med (eller er et 

retvisende sammendrag af) dette regnskab i overensstemmelse med [angiv de almindelig anerkendte 

kriterier]. 

[Revisors underskrift] 

[Dato på revisors erklæring] 

                                                 

 

19 I de tilfælde, hvor der ikke er en væsentlig usikkerhed ved fortsat drift, er det ikke nødvendigt at medtage ordet ”andre” i 

forbindelse med kommunikationen af centrale forhold ved revisionen 

20 Revisor kan medtage yderligere forklaring om centrale forhold ved revisionen, som anses at kunne være en hjælp for 

brugerne af revisors erklæring og regnskabssammendraget. 

21 Eller et andet udtryk, der er passende inden for den lovmæssige begrebsramme i den pågældende jurisdiktion. 
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[Revisors adresse] 

[Dato på revisors erklæring]  
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Eksempel 2: 

Omstændighederne omfatter følgende: 

• der er udtrykt en konklusion uden modifikationer om det reviderede regnskab 

• kriterier er udviklet af ledelsen og er fyldestgørende oplyst i note X. Revisor har fastlagt, at 

kriterierne efter omstændighederne er acceptable. 

• Revisors erklæring om regnskabssammendraget er dateret på samme dato som revisors erklæring 

om det reviderede regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. 

• Revisors erklæring om det reviderede regnskab indeholder en udtalelse, der beskriver en ikke-

rettet væsentlig fejl i Andre Oplysninger. De Andre Oplysninger, hvortil den ikke-rettede 

væsentlige fejl knytter sig, er også oplysninger i det dokument, der indeholder 

regnskabssammendraget og revisors erklæring herom.  

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REGNSKABSSAMMENDRAG 

[Passende adressat] 

Konklusion 

Medfølgende r Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 20X1 samt 

sammendraget resultatopgørelse, sammendraget egenkapitalopgørelse og sammendraget 

pengestrømsopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato samt tilhørende noter, er uddraget af det 

reviderede regnskab for ABC Selskab for året, der sluttede pr. denne dato. Vi har udtrykt en konklusion 

uden modifikationer i vores erklæring af 15. februar 20x2 om dette regnskab22.  

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede 

regnskab for ABC Selskab for året, der sluttede pr. denne dato, i alle væsentlige henseender er 

konsistent med eller er et rimeligt sammendrag af) dette reviderede regnskab i overensstemmelse med 

den i note X beskrevne regnskabspraksis. [Konklusionsafsnittet og overskriften er flyttet op fra 

slutningen]. 

Regnskabssammendrag 

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved [angiv den 

regnskabsmæssige begrebsramme, der er anvendt ved udarbejdelsen af det reviderede regnskab for 

ABC Selskab]. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som 

erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom for ABC Selskab. 

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom 

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 15. februar 20x2 om det reviderede 

regnskab. [Det reviderede regnskab er indeholdt i Årsrapporten for 20x1. Revisors erklæring om det 

                                                 

 

22 Når revisors erklæring om regnskabssammendraget er dateret senere end datoen på revisors erklæring om det reviderede 

regnskab, hvorfra det er uddraget, tilføjes følgende sætning til afsnittet: “Dette regnskab og regnskabssammendraget 

afspejler ikke indvirkningen af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på revisors erklæring om dette regnskab”. 
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reviderede regnskab indeholder en udtalelse, der beskriver en ikke-rettet væsentlig fejl i Andre Oplysninger 

i Ledelsesberetningen i årsrapporten for 20x1. Ledelsesberetningen og den ikke-rettede fejl heri i Andre 

Oplysninger er også indeholdt i sammendraget årsrapport for 20x1.[Beskriv den ikke-rettede fejl i Andre 

Oplysninger]. [Den første sætning i dette afsnit er flyttet fra sidste sætning i første afsnit i 

konklusionsafsnittet og tilpasset i mindre grad for at gøre det klarere.] 

Ledelsens23 ansvar for regnskabssammendraget 

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendraget af det reviderede regnskab efter 

den i note X beskrevne regnskabspraksis.  

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige 

henseender er konsistent med (eller er et rimeligt sammendrag af) det reviderede regnskab på grundlag 

af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA) 

810 (ajourført), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede regnskab for ABC 

Selskab for året, der sluttede pr. denne dato, i alle væsentlige henseender er konsistent med (eller er et 

retvisende sammendrag af) dette regnskab i overensstemmelse med den i note X beskrevne 

regnskabspraksis. 

[Revisors underskrift] 

[Dato på revisors erklæring] 

[Revisors adresse] 

[Dato på revisors erklæring] 

  

                                                 

 

23 Eller et andet udtryk, der er passende inden for den lovmæssige begrebsramme i den pågældende jurisdiktion. 
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Eksempel 3: 

Omstændighederne omfatter følgende: 

• der er udtrykt en konklusion med forbehold om det reviderede regnskab 

• kriterier er udviklet af ledelsen og er fyldestgørende oplyst i note X. Revisor har fastlagt, at 

kriterierne efter omstændighederne er acceptable. 

• Revisors erklæring om regnskabssammendraget er dateret på samme dato som revisors erklæring 

om det reviderede regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REGNSKABSSAMMENDRAG 

[Passende adressat] 

Konklusion 

Medfølgende r Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 20X1 samt 

sammendraget totalindkomstopgørelse, sammendraget egenkapitalopgørelse og sammendraget 

pengestrømsopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato samt tilhørende noter, er uddraget af det 

reviderede regnskab for ABC Selskab (Selskabet) for året, der sluttede pr. denne dato24. I vores erklæring af 

15. februar 20x2 om dette regnskab har vi udtrykt en konklusion med forbehold.25 

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede 

regnskab for ABC Selskab for året, der sluttede pr. denne dato, i alle væsentlige henseender er 

konsistent med (eller er et rimeligt sammendrag af) dette reviderede regnskab i overensstemmelse med 

den i note X beskrevne regnskabspraksis. Imidlertid indeholder regnskabssammendraget 

fejlinformation i samme omfang som det reviderede regnskab for året, der sluttede pr. denne dato. 

[Konklusionsafsnittet og overskriften er flyttet op fra slutningen]. 

Regnskabssammendrag 

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved [angiv den 

regnskabsmæssige begrebsramme, der er anvendt ved udarbejdelsen af det reviderede regnskab for 

ABC Selskab]. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som 

erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom for ABC Selskab. 

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom 

Vi har udtrykt en konklusion med forbehold i om det reviderede regnskab Fejlinformationen i det 

reviderede regnskab er beskrevet i den modificerede revisionskonklusion i vores erklæring dateret 15. 

                                                 

 

24 Når revisors erklæring om regnskabssammendraget er dateret senere end datoen på revisors erklæring om det reviderede 

regnskab, hvorfra det er uddraget, tilføjes følgende sætning til afsnittet: “Dette regnskab og regnskabssammendraget 

afspejler ikke indvirkningen af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på revisors erklæring om dette regnskab”. 

25 Placeringen af denne henvisning til en konklusion med forbehold i revisors erklæring om det reviderede regnskab i 

konklusionsafsnittet om regnskabssammendraget hjælper brugere til at forstå, at selvom revisor har udtrykt en konklusion 

uden forbehold om regnskabssammendraget, afspejler regnskabssammendraget et revideret regnskab der er væsentligt 

fejlbehæftet. 
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februar 20X2. Grundlaget for vores konklusion med forbehold var Vores revisionskonklusion med 

forbehold baserer sig på det faktum, at selskabets varebeholdninger er indregnet med kr. xxx i balancen 

i dette regnskab. L, at ledelsen ikke har opgjort varebeholdningerne til kostpris eller 

nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere, men alene til kostpris, hvilket er en afvigelse fra 

International Financial Reporting Standards. Selskabets regnskabsmateriale indikerer, at det er 

nødvendigt at nedskrive varebeholdningerne med xxx kr., hvis ledelsen havde opgjort 

varebeholdningerne til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Vareforbruget ville 

som følge heraf være blevet forøget med xxx kr., mens skat, resultat og egenkapital ville være blevet 

reduceret med henholdsvis xxx kr., xxx kr. og xxx kr. Af vores modificerede revisionskonklusion 

fremgår det, at regnskabet, bortset fra indvirkningen af det beskrevne forhold, i alle væsentlige 

henseender giver et retvisende billede (eller giver er retvisende billede) af ABC Selskab’ finansielle 

stilling pr. 31. december 20XI samt af selskabets aktiviteter og pengestrømme for året, der sluttede pr. 

denne dato i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards. [Dette afsnit er flyttet 

op fra konklusionsafsnittet nedenfor og tilpasset i mindre grad for at gøre det klarere]. 

Ledelsens26 ansvar for regnskabssammendraget 

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendraget af det reviderede regnskab efter 

den i note X beskrevne regnskabspraksis.  

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige 

henseender er konsistent med (eller er et rimeligt sammendrag af) det reviderede regnskab på grundlag 

af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA) 

810 (ajourført), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede regnskab for ABC 

Selskab for året, der sluttede pr. denne dato, i alle væsentlige henseender er konsistent med (eller er et 

retvisende sammendrag af) dette regnskab i overensstemmelse med den i note X beskrevne 

regnskabspraksis. Imidlertid indeholder regnskabssammendraget fejlinformation i samme omfang som 

det reviderede regnskab for året, der sluttede pr. denne dato. 

Fejlinformationen i det reviderede regnskab er beskrevet i den modificerede revisionskonklusion i 

vores erklæring dateret 15. februar 20X2. Vores revisionskonklusion med forbehold baserer sig på det 

faktum, at selskabets varebeholdninger er indregnet med kr. xxx i balancen i dette regnskab. Ledelsen 

har ikke opgjort varebeholdningerne til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere, men 

alene til kostpris, hvilket er en afvigelse fra International Financial Reporting Standards. Selskabets 

regnskabsmateriale indikerer, at det er nødvendigt at nedskrive varebeholdningerne med xxx kr., hvis 

ledelsen havde opgjort varebeholdningerne til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er 

lavere. Vareforbruget ville som følge heraf være blevet forøget med xxx kr., mens skat, resultat og 

egenkapital ville være blevet reduceret med henholdsvis xxx kr., xxx kr. og xxx kr. Af vores 

                                                 

 

26 Eller et andet udtryk, der er passende inden for den lovmæssige begrebsramme i den pågældende jurisdiktion. 
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modificerede revisionskonklusion fremgår det, at regnskabet, bortset fra indvirkningen af det beskrevne 

forhold, i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede (eller giver er retvisende billede) af 

ABC Selskab’ finansielle stilling pr. 31. december 20XI samt af selskabets aktiviteter og 

pengestrømme for året, der sluttede pr. denne dato i overensstemmelse med International Financial 

Reporting Standards.  

[Revisors underskrift] 

[Dato på revisors erklæring] 

 [Revisors adresse] 

[Dato på revisors erklæring] 
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Eksempel 4: 

Omstændighederne omfatter følgende: 

• der er udtrykt afkræftende konklusion om det reviderede regnskab 

• kriterier er udviklet af ledelsen og er fyldestgørende oplyst i note X. Revisor har fastlagt, at 

kriterierne efter omstændighederne er acceptable 

• Revisors erklæring om regnskabssammendraget er dateret på samme dato som revisors erklæring 

om det reviderede regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REGNSKABSSAMMENDRAG 

[Passende adressat] 

Afvisning af konklusionsafgivelse 

Medfølgende r Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 20X1 samt 

sammendraget resultatopgørelse, sammendraget egenkapitalopgørelse og sammendraget 

pengestrømsopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato samt tilhørende noter, er uddraget af det 

reviderede regnskab for ABC Selskab for året, der sluttede pr. denne dato27. 

Som følge af den afkræftende konklusion om det reviderede regnskab, som er omtalt i afsnittet ”Det 

reviderede regnskab og vores erklæring herom”, er det ikke passende at udtrykke en konklusion om det 

medfølgende regnskabssammendrag. [Konklusionsafsnittet og overskriften er flyttet op fra slutningen]. 

Regnskabssammendrag 

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved [angiv den 

regnskabsmæssige begrebsramme, der er anvendt ved udarbejdelsen af det reviderede regnskab for 

ABC Selskab]. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som 

erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom for ABC Selskab. 

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom 

I vores erklæring af 15. februar 20X2 udtrykte vi en afkræftende konklusion om det reviderede 

regnskabet for ABC Selskab for året, der sluttede pr. denne dato. Grundlaget for vores afkræftende 

konklusion var [beskriv grundlaget for den afkræftende konklusion]. I vores afkræftende konklusion 

anførte vi [angiv indholdet af den afkræftende konklusion. [Dette afsnit er flyttet op fra 

konklusionsafsnittet nedenfor og tilpasset i mindre grad for at gøre det klarere]. 

Ledelsens28 ansvar for regnskabssammendraget 

                                                 

 

27 Når revisors erklæring om regnskabssammendraget er dateret senere end datoen på revisors erklæring om det reviderede 

regnskab, hvorfra det er uddraget, tilføjes følgende sætning til afsnittet: “Dette regnskab og regnskabssammendraget 

afspejler ikke indvirkningen af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på revisors erklæring om dette regnskab”. 

28 Eller et andet udtryk, der er passende inden for den lovmæssige begrebsramme i den pågældende jurisdiktion. 
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Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendraget af det reviderede regnskab efter 

den i note X beskrevne regnskabspraksis.  

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige 

henseender er konsistent med (eller er et rimeligt sammendrag af) det reviderede regnskab på grundlag 

af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA) 

810 (ajourført), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. 

Konklusion 

I vores erklæring af 15. februar 20X2 udtrykte vi en afkræftende konklusion om regnskabet for ABC 

Selskab for året, der sluttede pr. denne dato. Grundlaget for vores afkræftende konklusion var [beskriv 

grundlaget for den afkræftende konklusion]. I vores afkræftende konklusion anførte vi [angiv indholdet 

af den afkræftende konklusion].  

Som følge af betydeligheden af det ovenfor beskrevne forhold er det ikke passende at udtrykke en 

konklusion om regnskabssammendraget for ABC Selskab for året, der sluttede pr. denne dato. 

[Revisors underskrift] 

[Dato for a revisors erklæring] 

[Revisors adresse] 

[Dato for a revisors erklæring] 
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Eksempel 5: 

Omstændighederne omfatter følgende: 

• der er udtrykt en konklusion uden modifikation om det reviderede regnskab 

• der er almindeligt anerkendte kriterier for udarbejdelse af regnskabssammendrag 

• revisor konkluderer, at det ikke er muligt at udtrykke en konklusion uden forbehold om 

regnskabssammendraget 

• Revisors erklæring om regnskabssammendraget er dateret på samme dato som revisors erklæring 

om det reviderede regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REGNSKABSSAMMENDRAG 

[Passende adressat] 

Afkræftende konklusion 

Medfølgende r Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 20X1 samt 

sammendraget resultatopgørelse, sammendraget egenkapitalopgørelse og sammendraget 

pengestrømsopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato samt tilhørende noter, er uddraget af det 

reviderede regnskab for ABC Selskab for året, der sluttede pr. denne dato. Vi har udtrykt en konklusion 

uden modifikationer i vores erklæring af 15. februar 20X2 om dette regnskab29. 

Der er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendraget som følge af betydeligheden af det 

forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke er konsistent med (eller 

ikke giver et rimeligt sammendrag af) det reviderede regnskab for ABC Selskab for året, der sluttede 

pr. denne dato i overensstemmelse med [angiv almindeligt anerkendte kriterier]. [Afsnittet Afkræftende 

konklusion og overskrift er flyttet op fra slutningen]. 

Grundlag for afkræftende konklusion 

[Beskriv det forhold, der gav anledning til, at regnskabssammendrager ikke i alle væsentlige 

henseender er konsistent med (eller er et rimeligt sammendrag af) det reviderede regnskab i 

overensstemmelse med anvendte kriterier.] [Flyttet afsnittet om grundlag for afkræftende konklusion 

op fra slutningen]. 

Regnskabssammendrag 

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved [angiv den 

regnskabsmæssige begrebsramme, der er anvendt ved udarbejdelsen af det reviderede regnskab for 

ABC Selskab]. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som 

erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom for ABC Selskab. 

                                                 

 

29 Når revisors erklæring om regnskabssammendraget er dateret senere end datoen på revisors erklæring om det reviderede 

regnskab, hvorfra det er uddraget, tilføjes følgende sætning til afsnittet: “Dette regnskab og regnskabssammendraget 

afspejler ikke indvirkningen af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på revisors erklæring om dette regnskab”. 
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Det reviderede regnskab og vores erklæring derom 

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer på det reviderede regnskab i vores erklæring af 15. 

februar 20X2 om dette regnskab. [Flyttet fra første afsnit, sidste sætning og tilpasset i mindre grad for at 

gøre det klarere] 

Ledelsens
30 ansvar for regnskabssammendraget 

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendraget af det reviderede regnskab i 

overensstemmelse med [angiv almindelig anerkendte kriterier]. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige 

henseender er konsistent med (eller er et rimeligt sammendrag af) det reviderede regnskab på grundlag 

af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA) 

810 (ajourført), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. 

Grundlag for afkræftende konklusion 

[Beskriv det forhold, der gav anledning til, at regnskabssammendrager ikke i alle væsentlige 

henseender er konsistent med (eller et retvisende sammendrag af) det reviderede regnskab i 

overensstemmelse med anvendte kriterier.] 

Afkræftende konklusion 

Der er vores opfattelse, at regnskabssammendraget som følge af betydeligheden af det forhold, der er 

beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke er konsistent med (eller ikke er et 

retvisende sammendrag af) det reviderede regnskab for ABC Selskab for året, der sluttede pr. denne 

dato i overensstemmelse med [angiv almindeligt anerkendte kriterier]. 

[Revisors underskrift] 

[Dato på revisors erklæring] 

[Revisors adresse] 

[Dato på revisors erklæring] 

                                                 

 

30 Eller et andet udtryk, der er passende inden for den lovmæssige begrebsramme i den pågældende jurisdiktion.  


