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ISA 540 (ajourført), Revision af regnskabsmæssige skøn, skal læses i sammenhæng med ISA 200, Den 

uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med 

internationale standarder om revision. 

ISA 540 (ajourført) er blevet godkendt af Public Interest Oversight Board (PIOB), som har konkluderet, at 

udviklingen af standarden er sket i overensstemmelse med den fastlagte procedure, og at der er taget 

skyldigt hensyn til offentlighedens interesse. 



 ISA 540 (Ajourført)   

6 

 

Indledning 

Omfanget af denne ISA 

1. Denne ISA omhandler revisors ansvar vedrørende regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger 

ved revision af regnskaber. Den indeholder krav og vejledning, som omhandler eller uddyber, hvordan 

især ISA 315 (ajourført)1, ISA 3302, ISA 4503, ISA 5004 samt andre relevante ISA skal anvendes i relation 

til regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger. Den indeholder også krav og vejledning 

vedrørende vurdering af fejlinformation i regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger samt 

indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen. 

Arten af regnskabsmæssige skøn 

2. Regnskabsmæssige skøn varierer meget i deres art og kræves udøvet af den daglige ledelse, når det 

ikke er muligt at måle værdien direkte. Målingen af disse beløb er forbundet med skønsmæssig 

usikkerhed, som afspejler iboende begrænsninger i viden eller data. Disse begrænsninger medfører en 

iboende subjektivitet og variation i udfaldet af målingen. Udøvelsen af regnskabsmæssige skøn omfatter 

valg og anvendelse af en metode, hvor der anvendes forudsætninger og data, som kræver, at den 

daglige ledelse foretager vurderinger, hvilket kan medføre kompleksitet i målingen. Indvirkningen af 

kompleksiteten, subjektiviteten eller andre iboende risikofaktorer vedrørende målingen af disse beløb 

påvirker, hvor udsat de er for fejlinformation (jf. afsnit A1–A6, bilag 1). 

3. Selvom denne ISA finder anvendelse på alle regnskabsmæssige skøn, vil den grad, hvormed et 

regnskabsmæssigt skøn er forbundet med skønsmæssig usikkerhed, variere betydeligt. Arten, den 

tidsmæssige placering og omfanget af risikovurderingen og yderligere revisionshandlinger, som kræves 

efter denne ISA, vil variere i relation til den skønsmæssige usikkerhed og vurderingen af de dermed 

forbundne risici for væsentlig fejlinformation. For visse regnskabsmæssige skøn kan den 

skønsmæssige usikkerhed være meget lav, baseret på deres art, ligesom den kompleksitet og 

subjektivitet, der er forbundet med udøvelsen af dem, kan være meget lav. For sådanne 

regnskabsmæssige skøn forventes de risikovurderingshandlinger og yderligere revisionshandlinger, 

som kræves efter denne ISA, ikke at ville være omfattende. Når den skønsmæssige usikkerhed, 

kompleksiteten eller subjektiviteten er meget høj, forventes sådanne handlinger at være meget mere 

omfattende. Denne ISA indeholder vejledning i, hvordan kravene i denne ISA kan skaleres (jf. afsnit A7). 

Centrale elementer i denne ISA 

4.  Denne ISA kræver, at der foretages en særskilt vurdering af iboende risici med henblik på at vurdere 

risiciene for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau for regnskabsmæssige skøn. Hvor udsat 

et revisionsmål er for væsentlig fejlinformation, kan, afhængigt af arten af et bestemt regnskabsmæssigt 

skøn, være forbundet med eller påvirket af skønsmæssig usikkerhed, kompleksitet, subjektivitet eller 

andre iboende risikofaktorer samt den indbyrdes sammenhæng mellem disse. Som det forklares i ISA 

2005, er den iboende risiko højere for visse revisionsmål og tilknyttede grupper af transaktioner, 

balanceposter og oplysninger end for andre. Som følge heraf afhænger vurderingen af den iboende 

                                                           

1   ISA 315 (ajourført) Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser 

2      ISA 330 Revisors reaktion på vurderede risici 
3      ISA 450 Vurdering af fejlinformationer konstateret under revisionen 
4      ISA 500 Revisionsbevis 
5      ISA 200 Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med            internationale 

standarder om revision, afsnit A40 
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risiko af den grad, hvormed de iboende risikofaktorer påvirker sandsynligheden for eller omfanget af 

fejlinformation, og varierer efter en skala, som i denne ISA benævnes som ”spektret over iboende risici” 

(jf. afsnit A8–A9, A65–A66, bilag 1). 

5. Denne ISA henviser til relevante krav i ISA 315 (ajourført) og ISA 330 og giver tilhørende vejledning for 

at understrege vigtigheden af revisors beslutninger om kontroller, der vedrører regnskabsmæssige skøn, 

herunder beslutninger om, hvorvidt: 

 Der er kontroller, som er relevante for revisionen, hvor revisor skal vurdere disses udformning og 

fastslå, om de er blevet implementeret. 

 Den operationelle effektivitet af relevante kontroller skal testes. 

6. Denne ISA kræver ligeledes, at der foretages en særskilt vurdering af kontrolrisikoen ved vurderingen 

af risiciene for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau for regnskabsmæssige skøn. Ved 

vurderingen af kontrolrisikoen tager revisor i betragtning, om det i revisors yderligere revisionshandlinger 

er planlagt at opnå tillid til kontrollernes operationelle effektivitet. Hvis revisor ikke udfører test af 

kontroller, kan revisors vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau ikke 

nedsættes for det pågældende revisionsmål, som følge af kontrollernes operationelle effektivitet6 (jf. 

afsnit A10).  

7. I denne ISA understreges det, at det er nødvendigt, at revisors yderligere revisionshandlinger (herunder, 

hvor det er passende, test af kontroller) er en reaktion på årsagerne til de vurderede risici for væsentlig 

fejlinformation på revisionsmålsniveau, hvor effekten af en eller flere iboende risikofaktorer og revisors 

vurdering af kontrolrisikoen tages i betragtning.  

8. Udøvelsen af professionel skepsis i relation til regnskabsmæssige skøn påvirkes af revisors overvejelse 

af iboende risikofaktorer, og vigtigheden heraf øges, når regnskabsmæssige skøn er forbundet med 

højere grad af skønsmæssig usikkerhed eller påvirkes i højere grad af kompleksitet, subjektivitet eller 

andre iboende risikofaktorer. Ligeledes er udøvelsen af professionel skepsis vigtig, når der foreligger 

større udsathed for fejlinformation på grund af manglende neutralitet hos ledelsen eller besvigelser (jf. 

afsnit A11). 

9. Denne ISA kræver, at revisor, ud fra de udførte revisionshandlinger og det indhentede revisionsbevis, 

vurderer, om de regnskabsmæssige skøn og de tilknyttede oplysninger er rimelige7 i forhold til den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme eller indeholder fejlinformation. Ved anvendelse af denne 

ISA vil ”rimelige i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme” sige, at de aktuelle krav i 

den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er blevet anvendt på passende vis, herunder krav, 

som omfatter: (jf. afsnit A12–A13, A139–A144) 

 Udøvelsen af de regnskabsmæssige skøn, herunder valg af metode, forudsætninger og data set 

i lyset af arten af det regnskabsmæssige skøn og virksomhedens forhold og omstændigheder  

 fastlæggelsen af den daglige ledelses punktestimat, og  

 oplysningerne om det regnskabsmæssige skøn, herunder oplysninger om, hvordan det 

regnskabsmæssige skøn er blevet udarbejdet, og som beskriver arten, omfanget af og kilderne til 

skønsmæssig usikkerhed.  

                                                           

6      ISA 530 Revision ved brug af stikprøver, Bilag 3 
7      Se også ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit 13(c). 
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Ikrafttrædelsesdato 

10. Denne ISA træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der begynder den 15. december 2019 

eller senere. 

Mål 

11. Målet for revisor er at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, om regnskabsmæssige skøn og 

tilknyttede oplysninger i regnskabet er rimelige i forhold til den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme. 

Definitioner 

12. I ISA forstås ved:  

(a) Regnskabsmæssigt skøn – et beløb, hvis måling, i overensstemmelse med kravene i den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme, er forbundet med skønsmæssig usikkerhed (jf. 

afsnit A14). 

(b) Revisors punktestimat eller revisors beløbsinterval – et beløb eller et beløbsinterval, der er fastlagt 

af revisor til brug for vurderingen af den daglige ledelses punktestimat (jf. afsnit A15). 

(c) Skønsmæssig usikkerhed – Udsatheden for manglende nøjagtighed i målingen (jf. afsnit A16, bilag 1). 

(d) Ledelsens manglende neutralitet – mangel på neutralitet hos den daglige ledelse ved 

udarbejdelsen af information (jf. afsnit A17). 

(e) Den daglige ledelses punktestimat – det beløb, som den daglige ledelse har valgt at indregne eller 

oplyse i regnskabet som et regnskabsmæssigt skøn. 

(f) Udfaldet af et regnskabsmæssigt skøn – det faktiske beløb, som er et resultat af afklaringen af 

de(n) transaktion(er), begivenhed(er) eller forhold, der er adresseret i et regnskabsmæssigt skøn 

(jf. afsnit A18). 

Krav 

Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter 

13. Når revisor skal opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder virksomhedens 

interne kontrol, som krævet efter ISA 315 (ajourført)8, skal revisor opnå en forståelse af følgende forhold 

vedrørende virksomhedens regnskabsmæssige skøn. Revisors handlinger for at opnå en forståelse skal 

udføres i det omfang, det er nødvendigt for at få et passende grundlag for at identificere og vurdere risici 

for væsentlig fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau (jf. afsnit A19-A22). 

 

 

Virksomheden og dens omgivelser 

                                                           

8      ISA 315 (ajourført), afsnit 3, 5-6, 9, 11-12, 15-17 og 20-21 
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(a) Virksomhedens transaktioner samt andre begivenheder og forhold, der kan medføre behov for 

eller ændringer i regnskabsmæssige skøn, som skal indregnes eller oplyses i regnskabet (jf. afsnit 

A23). 

(b) Kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme vedrørende regnskabsmæssige skøn 

(herunder indregningskriterier, målegrundlag samt de dertilhørende præsentations- og 

oplysningskrav), og hvordan de finder anvendelse i forhold til arten af og omstændighederne for 

virksomheden og dens omgivelser, herunder hvordan transaktioner og andre begivenheder eller 

forhold er forbundet med eller påvirkes af iboende risikofaktorer (jf. afsnit A24-A25). 

(c) Regulatoriske faktorer, der er relevante for virksomhedens regnskabsmæssige skøn, herunder, 

når det er relevant, regulatoriske begrebsrammer udstukket af et tilsynsorgan (jf. afsnit A26). 

(d) Arten af de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som revisor forventer skal 

medtages i virksomhedens regnskab, baseret på revisors forståelse af de i pkt. 13(a)-(c) ovenfor 

nævnte forhold (jf. afsnit A27). 

Virksomhedens interne kontrol  

(e) Arten og omfanget af tilsyn og styring, som virksomheden har indført vedrørende den daglige 

ledelses regnskabsaflæggelsesproces, som er relevant for regnskabsmæssige skøn (jf. afsnit 

A28-A30). 

(f) Hvordan den daglige ledelse identificerer behovet for og anvender specialiserede færdigheder 

eller specialviden vedrørende regnskabsmæssige skøn, herunder i forhold til brugen af en 

ledelsesudpeget ekspert (jf. afsnit A31). 

(g) Hvordan virksomhedens risikovurderingsproces identificerer og adresserer risici vedrørende 

regnskabsmæssige skøn (jf. afsnit A32-A33). 

(h) Virksomhedens informationssystem, når det vedrører regnskabsmæssige skøn, herunder: 

(i) De grupper af transaktioner, begivenheder og forhold, der er betydelige for regnskabet, og 

som medfører behovet for eller ændringer i regnskabsmæssige skøn og tilknyttede 

oplysninger, og (jf. afsnit A34-A35) 

(ii) for sådanne regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, hvordan den daglige 

ledelse: 

a. Identificerer de relevante metoder, forudsætninger eller datakilder samt behovet for 

ændringer heri, som er passende i forhold til den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme, herunder hvordan den daglige ledelse: (jf. afsnit A36-A37) 

i. Udvælger eller udformer samt benytter de anvendte metoder, herunder 

anvendelsen af modeller (jf. afsnit A38–A39) 

ii. opstiller de forudsætninger, der skal anvendes, herunder overvejelse af 

alternativer, og identificerer betydelige forudsætninger, og (jf. afsnit A40-A43) 

iii. udvælger de data, der skal anvendes (jf. afsnit A44) 

b. forstår graden af skønsmæssig usikkerhed, herunder ved at overveje intervallet af 

mulige måleudfald, og (jf. afsnit A45) 
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c. håndterer den skønsmæssige usikkerhed, herunder fastlæggelse af et punktestimat 

og tilknyttede oplysninger, der skal medtages i regnskabet (jf. afsnit A46–A49). 

(i) Kontrolaktiviteter, der er relevante for revisionen, vedrørende den daglige ledelses proces for 

udøvelse af regnskabsmæssige skøn som beskrevet i afsnit 13(h)(ii) (jf. afsnit A50–A54). 

(j) Hvordan den daglige ledelse gennemgår udfald af tidligere regnskabsmæssige skøn og reagerer 

på resultatet af denne gennemgang. 

14. Revisor skal gennemgå udfaldet af tidligere regnskabsmæssige skøn eller, hvor dette er relevant, 

efterfølgende revurderede skøn som hjælp til at identificere og vurdere risiciene for væsentlig 

fejlinformation i indeværende periode. Revisor skal ved fastlæggelsen af arten og omfanget af den 

pågældende gennemgang tage karakteristikaene ved de regnskabsmæssige skøn i betragtning. Det er 

ikke hensigten med gennemgangen at sætte spørgsmålstegn ved vurderinger af tidligere perioders 

regnskabsmæssige skøn, som var passende ud fra den information, der var tilgængelig på det tidspunkt, 

de blev udøvet (jf. afsnit A55-A60). 

15. Revisor skal for regnskabsmæssige skøn fastlægge, om opgaveteamet har brug for specialiserede 

færdigheder eller specialviden for at udføre risikovurderingshandlinger, for at identificere og vurdere 

risiciene for væsentlig fejlinformation, udforme og udføre revisionshandlinger som reaktion på sådanne 

risici eller vurdere det opnåede revisionsbevis (jf. afsnit A61–A63). 

Identifikation og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation 

16. Revisor skal ved identifikationen og vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation vedrørende et 

regnskabsmæssigt skøn og tilknyttede oplysninger på revisionsmålsniveau, som krævet efter ISA 315 

(ajourført)9, særskilt vurdere iboende risici og kontrolrisici. Revisor skal tage følgende i betragtning ved 

identifikationen af risiciene for væsentlig fejlinformation og ved vurderingen af iboende risici: (jf. afsnit 

A64-A71) 

(a) Den grad af skønsmæssig usikkerhed, som det regnskabsmæssige skøn er forbundet med, og 

(jf. afsnit A72–A75) 

(b) i hvilken grad følgende påvirkes af kompleksitet, subjektivitet eller andre iboende risikofaktorer: 

(jf. afsnit A76–A79) 

(i) Valget og anvendelsen af metode, forudsætninger og data ved udøvelsen af det 

regnskabsmæssige skøn, og 

(ii) fastlæggelsen af den daglige ledelses punktestimat og tilknyttede oplysninger, der skal 

medtages i regnskabet. 

17. Revisor skal fastlægge, om nogle af risiciene for væsentlig fejlinformation, der er identificeret og vurderet 

i overensstemmelse med afsnit 16, efter revisors vurdering udgør en betydelig risiko.10 Har revisor 

fastslået, at der foreligger en betydelig risiko, skal revisor opnå en forståelse af virksomhedens kontroller, 

herunder kontrolaktiviteter, som er relevante for den pågældende risiko11 (jf. afsnit A80). 

 

                                                           

9       ISA 315 (ajourført), afsnit 25 og 26 
10      ISA 315 (ajourført), afsnit 27 
11      ISA 315 (ajourført), afsnit 29 
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Reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation 

18. Som krævet efter ISA 33012 skal revisors yderligere revisionshandlinger være en reaktion på de 

vurderede risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau,13 hvor årsagerne til den angivne 

vurdering af de pågældende risici overvejes. Revisors yderligere revisionshandlinger skal omfatte en 

eller flere af følgende metoder:  

(a) Opnåelse af revisionsbevis fra begivenheder, der er indtruffet frem til datoen på revisors erklæring 

(jf. afsnit 21) 

(b) test af, hvordan den daglige ledelse udøvede det regnskabsmæssige skøn (jf. afsnit 22-27), eller 

(c) fastlæggelse af revisors punktestimat eller beløbsinterval (jf. afsnit 28-29).  

Revisors yderligere revisionshandlinger skal tage i betragtning, at jo højere den vurderede risiko for 

væsentlig fejlinformation er, des mere overbevisende skal revisionsbeviset være.14 Revisor skal udforme 

og udføre yderligere revisionshandlinger på en måde, der ikke er orienteret mod at opnå bekræftende 

revisionsbevis, eller mod at udelukke modstridende revisionsbevis. (jf. afsnit A81–A84). 

19. Som krævet efter ISA 33015 skal revisor udforme og udføre tests for at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for den operationelle effektivitet af relevante kontroller, hvis: 

(a) Revisors vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau indeholder en 

forventning om, at kontrollerne fungerer effektivt, eller   

(b) substanshandlinger ikke alene kan give et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på 

revisionsmålsniveau. 

Revisors test af sådanne kontroller skal i relation til regnskabsmæssige skøn være en reaktion på 

årsagerne til vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation. Ved udformningen og udførelsen af 

test af kontroller skal revisor indhente mere overbevisende revisionsbevis, jo mere revisor vil basere sig 

på den operationelle effektivitet af en kontrol.16 (jf. afsnit A85–A89). 

20. Revisors yderligere revisionshandlinger skal for en betydelig risiko, relateret til et regnskabsmæssigt 

skøn, omfatte test af kontroller i den aktuelle periode, hvis revisor planlægger at basere sig på disse 

kontroller. Når tilgangen til en betydelig risiko alene består af substanshandlinger, skal disse handlinger 

omfatte detailtest17 (jf. afsnit A90). 

Opnåelse af revisionsbevis fra begivenheder indtruffet frem til datoen for revisors erklæring 

21. Når revisor opnår revisionsbevis fra begivenheder indtruffet frem til datoen for revisors erklæring, skal 

revisor ved yderligere revisionshandlinger vurdere, om sådant revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 

til at adressere risiciene for væsentlig fejlinformation vedrørende det regnskabsmæssige skøn, hvor det 

tages i betragtning, at ændringer i omstændighederne og andre relevante forhold mellem tidspunktet for 

                                                           

12      ISA 330 (ajourført), afsnit 6-15 og 18 
13      ISA 330 (ajourført), afsnit 6-7 og 21 
14      ISA 330 (ajourført), afsnit 7(b) 
15      ISA 330 (ajourført), afsnit 8 
16      ISA 330 (ajourført), afsnit 9 
17      ISA 330 (ajourført), afsnit 15 og 21 
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begivenheden og målingen kan påvirke relevansen af sådant revisionsbevis i forhold til den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme (jf. afsnit A91–A93).  

Test af, hvordan den daglige ledelse udøvede det regnskabsmæssige skøn  

22. Når revisor tester, hvordan den daglige ledelse udøvede det regnskabsmæssige skøn, skal revisors 

yderligere revisionshandlinger omfatte handlinger, der er udformet og udført i overensstemmelse med 

afsnit 23-26, for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende risiciene for væsentlig 

fejlinformation, der relaterer sig til: (jf. afsnit A94) 

(a)  Valget og anvendelsen af de metoder, betydelige forudsætninger og data, som den daglige ledelse 

har anvendt ved udøvelsen af det regnskabsmæssige skøn, og  

(b)  hvordan den daglige ledelse har fastlagt punktestimatet og udarbejdet tilknyttede oplysninger om 

skønsmæssig usikkerhed. 

Metoder 

23. Ved anvendelsen af kravene i afsnit 22 skal revisors yderligere revisionshandlinger, i relation til metoder, 

adressere: 

(a) Om den valgte metode er passende i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 

og, hvis det er relevant, om ændringer i forhold til den i tidligere perioder anvendte metode er 

passende (jf. afsnit A95, A97)  

(b) om vurderinger, der er foretaget ved valget af metoden, medfører indikationer på mulig manglende 

neutralitet hos ledelsen (jf. afsnit A96) 

(c) om beregningerne er udført i overensstemmelse med metoden og er matematisk nøjagtigt  

(d) når den daglige ledelses metode omfatter anvendelse af en kompleks model, om vurderingerne 

er anvendt konsistent, og hvorvidt, når det er relevant: (jf. afsnit A98-A100) 

(i) modellens udformning opfylder formålet med målingen i den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme, er passende efter omstændighederne, og, hvor det er relevant, om 

ændringer i den tidligere periodes model er passende efter omstændighederne, og 

(ii) justeringer til modellens output er konsistente med formålet med målingen i den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme og er passende efter omstændighederne, og 

(e) om integriteten af betydelige forudsætninger og data er opretholdt under anvendelsen af metoden 

(jf. afsnit A101). 

Betydelige forudsætninger 

24. Ved anvendelsen af kravene i afsnit 22 skal revisors yderligere revisionshandlinger, i relation til 

betydelige forudsætninger, adressere:  

(a) Om de betydelige forudsætninger er passende i forhold til den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme og, hvor det er relevant, om ændringer i forhold til tidligere perioder er passende 

(jf. afsnit A95, A102-A103) 

(b) om vurderinger, der er foretaget ved opstillingen af de betydelige forudsætninger, giver indikation 

på mulig manglende neutralitet hos ledelsen (jf. afsnit A96) 
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(c) om de betydelige forudsætninger er indbyrdes konsistente og konsistente med de betydelige 

forudsætninger, der er anvendt i andre regnskabsmæssige skøn, eller med tilknyttede 

forudsætninger, der er anvendt i virksomhedens øvrige forretningsområder, baseret på det 

kendskab, revisor har opnået under revisionen, og (jf. afsnit A104) 

(d) når det er relevant, om den daglige ledelse har til hensigt at udføre specifikke handlinger og har 

muligheden herfor (jf. afsnit A105). 

Data 

25. Ved anvendelsen af kravene i afsnit 22 skal revisors yderligere revisionshandlinger, i relation til data, 

adressere:  

(a) Om dataene er passende i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme og, hvis 

det er relevant, om ændringer i forhold til tidligere perioder er passende (jf. afsnit A95, A106)  

(b) om vurderinger, der er foretaget ved valget af dataene, medfører indikationer på mulig manglende 

neutralitet hos ledelsen (jf. afsnit A96) 

(c) om dataene er relevante og pålidelige efter omstændighederne, og (jf. afsnit A107) 

(d) om den daglige ledelse har haft en passende forståelse og fortolkning af dataene, herunder af 

kontraktlige vilkår (jf. afsnit A108). 

Den daglige ledelses fastlæggelse af punktestimat og tilknyttede oplysninger om skønsmæssig usikkerhed 

26. For at opfylde kravene i afsnit 22 skal revisors yderligere revisionshandlinger adressere, om den daglige 

ledelse, i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, har taget passende skridt til:  

(a) At forstå skønsmæssig usikkerhed, og (jf. afsnit A109) 

(b) at adressere skønsmæssig usikkerhed ved fastlæggelse af et passende punktestimat og ved 

udarbejdelsen af tilknyttede oplysninger om skønsmæssig usikkerhed (jf. afsnit A110–A114). 

27. Hvor den daglige ledelse efter revisors vurdering, baseret på det opnåede revisionsbevis, ikke har taget 

passende skridt til at forstå eller håndtere skønsmæssig usikkerhed, skal revisor: (jf. afsnit A115-A117) 

 (a) Anmode den daglige ledelse om at foretage yderligere handlinger for at forstå skønsmæssig 

usikkerhed eller at håndtere dette ved at genoverveje den daglige ledelses fastlagte punktestimat 

eller overveje at afgive yderligere oplysninger vedrørende den skønsmæssige usikkerhed og 

vurdere den daglige ledelses reaktion(er) i overensstemmelse med afsnit 26  

(b) fastlægge revisors punktestimat eller beløbsinterval i overensstemmelse med afsnit 28-29, hvis 

revisor fastslår, at den daglige ledelses reaktion på revisors anmodning ikke på tilstrækkelig vis 

håndterer skønsmæssig usikkerhed i det omfang, det er praktisk muligt  

(c) vurdere, om der er en mangel i den interne kontrol, og, hvis dette er tilfældet, kommunikere i 

overensstemmelse med ISA 265.18 

                                                           

18      ISA 265, Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse 
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Fastlæggelse af revisors punktestimat eller beløbsinterval 

28.  Når revisor fastlægger et punktestimat eller beløbsinterval for at vurdere den daglige ledelses 

punktestimat og tilknyttede oplysninger om skønsmæssig usikkerhed, herunder når dette kræves efter 

afsnit 27(b), skal revisors yderligere revisionshandlinger omfatte handlinger med henblik på at vurdere, 

om de anvendte metoder, forudsætninger eller data er passende i forhold til den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme. Uanset om revisor anvender den daglige ledelses eller revisors 

egne metoder, forudsætninger eller data, skal sådanne yderligere revisionshandlinger være udformet 

og udført for at adressere forholdene i afsnit 23-25 (jf. afsnit A118–A123). 

29. Hvis revisor fastlægger et beløbsinterval, skal revisor:  

(a) Fastslå, om beløbsintervallet kun indeholder beløb, der understøttes af tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, og som af revisor vurderes at være rimelige i forhold til målegrundlaget og andre 

krav i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, og (jf. afsnit A124–A125) 

(b) udforme og udføre yderligere revisionshandlinger for at indhente tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for de vurderede risici for væsentlig fejlinformation vedrørende de oplysninger i 

regnskabet, som beskriver den skønsmæssige usikkerhed. 

Andre overvejelser vedrørende revisionsbevis 

30. Revisor skal ved opnåelsen af revisionsbevis for risiciene for væsentlig fejlinformation vedrørende 

regnskabsmæssige skøn, uanset de informationskilder, der vil blive anvendt som revisionsbevis, 

overholde de relevante krav i ISA 500.  

 Når en ledelsesudpeget eksperts arbejde anvendes, kan kravene i afsnit 21-29 i denne ISA være en 

hjælp for revisor til at vurdere egnetheden af ekspertens arbejde som revisionsbevis for et specifikt 

revisionsmål i overensstemmelse med afsnit 8(c) i ISA 500. Ved vurderingen af den ledelsesudpegede 

eksperts arbejde påvirkes arten, den tidsmæssige placering og omfanget af yderligere 

revisionshandlinger af revisors vurdering af ekspertens kompetencer, færdigheder og objektivitet, 

revisors forståelse af arten af det af eksperten udførte arbejde samt revisors kendskab til ekspertens 

ekspertområde (jf. afsnit A126-A132). 

Oplysninger vedrørende regnskabsmæssige skøn 

31. Revisor skal udforme og udføre yderligere revisionshandlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis vedrørende de vurderede risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau for 

oplysninger relatereret til et regnskabsmæssigt skøn ud over de oplysninger, som relaterer sig til 

skønsmæssig usikkerhed, som er adresseret i afsnit 26(b) og 29(b).  

Indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen 

32. Revisor skal vurdere, om vurderinger og beslutninger foretaget af den daglige ledelse ved udøvelsen af 

de regnskabsmæssige skøn, der indgår i regnskabet, selvom de enkeltvis måtte være rimelige, indikerer 

mulig manglende neutralitet hos ledelsen. Hvor der er indikationer på mulig manglende neutralitet hos 

ledelsen, skal revisor vurdere konsekvenserne heraf for revisionen. Hvor ledelsen har til hensigt at 

vildlede, vil den manglende neutralitet hos ledelsen per definition være svigagtig (jf. afsnit A133-A136). 



 ISA 540 (Ajourført)   

15 

 

Overordnet vurdering baseret på de udførte revisionshandlinger  

33. Ved anvendelsen af ISA 330 på regnskabsmæssige skøn19 skal revisor foretage en vurdering baseret 

på de udførte revisionshandlinger og det opnåede revisionsbevis af, om: (jf. afsnit A137-A138) 

(a) Vurderingerne af risiciene for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau fortsat er 

passende, herunder når der er indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen  

(b) den daglige ledelses beslutninger vedrørende indregning, måling, præsentation af og oplysning 

om de regnskabsmæssige skøn i regnskabet er i overensstemmelse med den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme, og 

(c) der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

34. Revisor skal ved udførelsen af den efter afsnit 33(c) krævede vurdering tage alt relevant revisionsbevis 

i betragtning, uanset om dette er bekræftende eller modstridende.20 Hvis det ikke er muligt for revisor at 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, skal revisor vurdere konsekvenserne for revisionen eller 

revisors konklusion på regnskabet i overensstemmelse med ISA 705 (ajourført).21 

Fastlæggelse af, om de regnskabsmæssige skøn er rimelige eller indeholder fejlinformation 

35. Revisor skal vurdere, om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger er rimelige i forhold til 

den relevante regnskabsmæssige begrebsramme eller indeholder fejlinformation. ISA 45022 indeholder 

vejledning om, hvordan revisor kan skelne mellem fejlinformation (uanset om denne er faktuel, 

skønsmæssig eller projiceret) til brug for revisors vurdering af indvirkningen af ikke-korrigeret 

fejlinformation på regnskabet (jf. afsnit A12–A13, A139-A144). 

36. Revisor skal, i relation til regnskabsmæssige skøn, vurdere:  

(a) Ved en begrebsramme for aflæggelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, om den 

daglige ledelse har medtaget oplysninger, som ligger ud over dem, der specifikt er krævet af 

begrebsrammen, og som er nødvendige for, at regnskabet som helhed giver et retvisende 

billede,23 eller 

(b) ved en begrebsramme, der ikke kan fraviges, om regnskabet indeholder de oplysninger, som er 

nødvendige for, at regnskabet ikke er misvisende.24  

Skriftlige udtalelser 

37. Revisor skal anmode om skriftlige udtalelser fra den daglige ledelse25 og, når det er relevant, den øverste 

ledelse om, hvorvidt de metoder, betydelige forudsætninger og data, der er anvendt i udøvelsen af de 

regnskabsmæssige skøn og de tilknyttede oplysninger, er passende for, at indregning, måling og 

oplysninger er i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Revisor skal 

                                                           

19      ISA 330 (ajourført), afsnit 25-26 

20      ISA 500, afsnit 11 
21      ISA 705 (ajourført), Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring 
22      ISA 450, afsnit A6 
23      Se også ISA 700 (ajourført), afsnit 14. 
24      Se også ISA 700 (ajourført), afsnit 19. 
25      ISA 580, Skriftlige udtalelser 
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også overveje behovet for at indhente udtalelser om specifikke regnskabsmæssige skøn, herunder i 

relation til de anvendte metoder, forudsætninger eller data (jf. afsnit A145).  

Kommunikation med den øverste ledelse, den daglige ledelse eller andre relevante parter 

38. I henhold til ISA 260 (ajourført)26 og ISA 26527 skal revisor kommunikere med den øverste ledelse eller 

den daglige ledelse om bestemte forhold, herunder betydelige kvalitative aspekter af virksomhedens 

regnskabsprincipper og betydelige mangler i den interne kontrol. Revisor skal i denne forbindelse 

overveje, om der er eventuelle forhold vedrørende regnskabsmæssige skøn, der skal kommunikeres, 

og tage i betragtning, om årsagerne til risiciene for væsentlig fejlinformation relaterer sig til skønsmæssig 

usikkerhed eller til de afledte effekter af kompleksitet, subjektivitet eller andre iboende risikofaktorer, der 

er forbundet med udøvelsen af regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger. Derudover er revisor 

under visse omstændigheder pålagt ved lov eller øvrig regulering at kommunikere om visse forhold med 

andre relevante parter såsom myndigheder eller tilsynsorganer (jf. afsnit A146-A148).  

Dokumentation 

39. Revisor skal i revisionsdokumentationen inkludere:28 (jf. afsnit A149–A152) 

(a) Centrale aspekter af revisors forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder 

virksomhedens interne kontroller relateret til regnskabsmæssige skøn  

(b) forbindelsen mellem revisors yderligere revisionshandlinger og de vurderede risici for væsentlig 

fejlinformation på revisionsmålsniveau,29 hvor der tages højde for årsagen til vurderingen af disse 

risici (uanset om de er relateret til iboende risici eller kontrolrisici)  

(c) revisors reaktion(er), når den daglige ledelse ikke har taget passende skridt til at forstå og 

adressere skønsmæssig usikkerhed  

(d) indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen relateret til eventuelle 

regnskabsmæssige skøn og revisors vurdering af konsekvenserne for revisionen, således som 

krævet efter afsnit 32, og  

(e) betydelige vurderinger relateret til revisors fastlæggelse af, om de regnskabsmæssige skøn og 

tilknyttede oplysninger er rimelige i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 

eller indeholder fejlinformation. 

*     *     * 

Vejledning og andet forklarende materiale 

Arten af regnskabsmæssige skøn (jf. afsnit 2) 

Eksempler på regnskabsmæssige skøn  

A1. Eksempler på regnskabsmæssige skøn relateret til grupper af transaktioner, balanceposter og 

oplysninger omfatter: 

                                                           

26      ISA 260 (ajourført), Kommunikation med den øverste ledelse, afsnit 16(a) 
27      ISA 265, afsnit 9 
28      ISA 230, Revisionsdokumentation, afsnit 8-11, A6, A7 og A10 
29      ISA 330, afsnit 28(b) 
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 Ukurans på varebeholdninger 

 Afskrivninger på materielle aktiver 

 Værdiansættelse af infrastrukturaktiver 

 Værdiansættelse af finansielle instrumenter 

 Udfald af verserende retssager 

 Hensættelser til forventede kredittab 

 Værdiansættelse af forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter 

 Garantiforpligtelser 

 Pensionsforpligtelser vedrørende medarbejdere 

 Aktiebaseret vederlæggelse  

 Dagsværdi af aktiver eller forpligtelser, der er erhvervet ved en virksomhedssammenslutning, 

herunder opgørelsen af goodwill og immaterielle aktiver  

 Nedskrivning af langfristede aktiver og materielle aktiver bestemt for salg 

 Ikke-monetær udveksling af aktiver eller forpligtelser mellem uafhængige parter  

 Omsætning indregnet for langtidskontrakter. 

Metoder 

A2. En metode er en måleteknik, som den daglige ledelse anvender til at udarbejde et regnskabsmæssigt 

skøn i overensstemmelse med det krævede målegrundlag. Eksempelvis er en anerkendt metode til at 

udøve regnskabsmæssige skøn relateret til aktiebaseret vederlæggelse at opgøre en teoretisk pris for 

købsoptioner ved at anvende Black-Scholes-modellens formel for prissætning af optioner. Der anvendes 

en metode, når der gøres brug af et beregningsværktøj eller en beregningsproces, som undertiden 

benævnes en model, der omfatter anvendelse af forudsætninger og data samt inddragelse af 

sammenhænge mellem disse. 

Forudsætninger og data 

A3.  Forudsætninger involverer vurderinger baseret på tilgængelig information om forhold såsom valget af 

en rentesats, diskonteringsfaktor eller vurderinger om fremtidige forhold eller begivenheder. Den daglige 

ledelse kan fastlægge en forudsætning ud fra en række af passende alternativer. Forudsætninger, der 

opstilles eller identificeres af en ledelsesudpeget ekspert, bliver den daglige ledelses forudsætninger, 

når den daglige ledelse anvender dem til at udøve et regnskabsmæssigt skøn. 

A4. I denne ISA er ”data” information, som kan indhentes gennem direkte observation eller fra en, i forhold 

til virksomheden, ekstern part. Information, der indhentes ved at anvende analytiske eller 

fortolkningsmæssige teknikker på data, benævnes ”udledte data”, når sådanne teknikker har et 

veletableret, teoretisk grundlag, og der derfor er mindre behov for ledelsesvurdering. Ellers er sådan 

information ”en forudsætning”.  

A5. Eksempler på data omfatter: 
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 Priser aftalt i markedstransaktioner 

 oppetider eller mængder af output fra en produktionsmaskine 

 historiske priser eller andre vilkår, der indgår i kontrakter, såsom en aftalt rentesats, en 

betalingsplan, der indgår i en låneaftale  

 fremadrettet information såsom økonomiske eller indtjeningsprognoser, der indhentes fra en 

ekstern informationskilde, eller  

 en fremtidig rentesats, der er opgjort ved at anvende interpolationsteknikker baseret på 

forwardrenter (udledte data). 

A6. Data kan komme fra en lang række kilder. Eksempelvis kan data: 

 Blive genereret i organisationen eller eksternt 

 blive indhentet fra et system, der enten ligger inden for eller uden for finansbogføringen eller 

undermoduler  

 være observerbare i kontrakter, eller 

 være observerbare i lovgivningsmæssige eller regulatoriske udtalelser. 

Skalerbarhed (jf. afsnit 3) 

A7. Eksempler på afsnit, der indeholder vejledning om, hvordan kravene i denne ISA kan skaleres, omfatter 

afsnit A20-A22, A63, A67 og A84. 

Centrale elementer i denne ISA 

Iboende risikofaktorer (jf. afsnit 4) 

A8.  Iboende risikofaktorer er karakteristika ved forhold og begivenheder, der kan påvirke, hvor udsat et 

revisionsmål er for fejlinformation, før overvejelse af kontroller. Bilag 1 indeholder en beskrivelse af arten 

af disse iboende risikofaktorer og disses indbyrdes sammenhæng i forhold til at udøve 

regnskabsmæssige skøn og præsentationen heraf i regnskabet.  

A9. Ud over de iboende risikofaktorer i skønsmæssig usikkerhed, kompleksitet eller subjektivitet, kan andre 

iboende risikofaktorer, som revisor kan overveje ved identifikationen og vurderingen af risiciene for 

væsentlig fejlinformation, omfatte, i hvilket omfang det regnskabsmæssige skøn er forbundet med eller 

påvirkes af: 

 Ændringer i arten af eller omstændighederne ved de pågældende regnskabsposter eller krav i 

den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, som kan gøre det nødvendigt at ændre den 

metode, de forudsætninger eller de data, der anvendes til at udøve det regnskabsmæssige skøn. 

 Udsatheden for fejlinformation på grund af manglende neutralitet hos ledelsen eller besvigelser 

ved udøvelsen af det regnskabsmæssige skøn. 

Kontrolrisiko (jf. afsnit 6) 

A10.  En vigtig overvejelse for revisor ved vurderingen af kontrolrisikoen på revisionsmålsniveau er, hvor 

effektivt de kontroller, som revisor har til hensigt at opnå tillid til, er udformet, og i hvilket omfang 

kontrollerne adresserer de vurderede iboende risici på revisionsmålsniveau. Revisors vurdering af, at 
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kontrollerne er effektivt udformet og er blevet implementeret, understøtter en forventning om 

kontrollernes operationelle effektivitet ved vurderingen af, om de skal testes.  

Professionel skepsis (jf. afsnit 8) 

A11. Afsnit A60, A95, A96, A137 og A139 er eksempler på afsnit, der beskriver, hvordan revisor kan udøve 

professionel skepsis. Afsnit A152 indeholder vejledning om, hvordan revisors udøvelse af professionel 

skepsis kan dokumenteres, og omfatter eksempler på specifikke afsnit i denne ISA, hvor 

revisionsdokumentationen kan dokumentere udøvelsen af professionel skepsis.  

Begrebet ”rimelig” (jf. afsnit 9, 35)  

A12. Andre overvejelser, der kan være relevante for revisors overvejelse af, om de regnskabsmæssige skøn 

og tilknyttede oplysninger er rimelige i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, 

omfatter, om: 

 De data og forudsætninger, der er anvendt ved udøvelsen af det regnskabsmæssige skøn, er 

konsistente med hinanden og med de data og forudsætninger, der er anvendt for andre 

regnskabsmæssige skøn eller områder af virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter, og 

 der i det regnskabsmæssige skøn indgår passende information som krævet efter den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme. 

A13. Udtrykket “anvendt på passende vis”, som det anvendes i afsnit 9, vil sige på en måde, der ikke blot 

opfylder kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, men også derved afspejler 

vurderinger, der er konsistente med formålet med målingen i den pågældende begrebsramme. 

Definitioner 

Regnskabsmæssigt skøn (jf. afsnit 12 (a)) 

A14. Regnskabsmæssige skøn er beløb, der kan relateres til grupper af transaktioner eller balanceposter, 

som indregnes eller oplyses i regnskabet. Regnskabsmæssige skøn omfatter også beløb, der indgår i 

oplysninger; anvendes til at foretage vurderinger om indregning; eller oplysning vedrørende en gruppe 

af transaktioner eller en balancepost. 

Revisors punktestimat eller revisors beløbsinterval (jf. afsnit 12(b)) 

A15. Revisors punktestimat eller beløbsinterval kan anvendes direkte til at vurdere et regnskabsmæssigt 

skøn (f.eks. vedrørende en nedskrivning som følge af værdiforringelse eller dagsværdien af forskellige 

typer finansielle instrumenter) eller indirekte (f.eks. vedrørende et beløb, der skal anvendes som en 

betydelig forudsætning for et regnskabsmæssigt skøn). Revisor kan anvende en lignende metode til at 

fastsætte et beløb eller et beløbsinterval for at vurdere en ikke-monetær information eller en 

forudsætning (f.eks. et aktivs skønnede brugstid). 

Skønsmæssig usikkerhed (jf. afsnit 12(c)) 

A16. Ikke alle regnskabsmæssige skøn er forbundet med høj grad af skønsmæssig usikkerhed. Eksempelvis 

kan der for visse regnskabsposter være et aktivt og åbent marked, der tilvejebringer let tilgængelige og 

pålidelige oplysninger om de priser, hvortil der handles. Selv når værdiansættelsesmetoden og dataene 

er veldefinerede, kan der imidlertid være en skønsmæssig usikkerhed. Eksempelvis kan det være 

nødvendigt at korrigere værdiansættelsen til børskursen af værdipapirer, der er noteret på et aktivt og 

åbent marked, hvis beholdningen er betydelig, eller omsætteligheden heraf er begrænset. Desuden kan 
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de generelle økonomiske forhold, der gør sig gældende på det pågældende tidspunkt, såsom illikviditet 

i et bestemt marked, have indvirkning på den skønsmæssige usikkerhed.  

Manglende neutralitet hos ledelsen (jf. afsnit 12(d)) 

A17. Regnskabsmæssige begrebsrammer kræver ofte neutralitet. Skønsmæssig usikkerhed medfører 

subjektivitet i udøvelsen af et regnskabsmæssigt skøn. Forekomsten af subjektivitet medfører, at den 

daglige ledelse har behov for at foretage vurderinger, og medfører udsathed for en utilsigtet eller tilsigtet 

manglende neutralitet hos ledelsen (f.eks. som følge af motivation om at opnå et ønsket resultatmål eller 

en ønsket solvensprocent). Et regnskabsmæssigt skøns udsathed for manglende neutralitet hos 

ledelsen stiger i takt med den subjektivitet, der er forbundet med udøvelsen af det regnskabsmæssige 

skøn.  

Udfaldet af et regnskabsmæssigt skøn (jf. afsnit 12(f)) 

A18. Nogle regnskabsmæssige skøn har på grund af deres art ikke et udfald, der er relevant for revisors 

arbejde udført i overensstemmelse med denne ISA. Eksempelvis kan et regnskabsmæssigt skøn være 

baseret på markedsdeltageres opfattelse på et konkret tidspunkt. Som følge heraf kan den pris, der 

realiseres, når et aktiv sælges, eller en forpligtelse overdrages, afvige fra det tilknyttede 

regnskabsmæssige skøn, som blev udøvet på balancedagen, fordi markedsdeltagernes opfattelse af 

værdien har ændret sig over den forløbne tid.  

Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter 

Opnåelse af en forståelse af virksomheden og dens omgivelser (jf. afsnit 13) 

A19.  Afsnit 11-24 i ISA 315 (ajourført) kræver, at revisor opnår en forståelse af visse forhold om virksomheden 

og dens omgivelser, herunder virksomhedens interne kontrol. Kravene i afsnit 13 i denne ISA vedrører 

mere specifikt regnskabsmæssige skøn og bygger på de generelle krav i ISA 315 (ajourført).  

Skalerbarhed 

A20. Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisors handlinger for at opnå en forståelse af 

virksomheden og dens omgivelser, herunder virksomhedens interne kontrol, i relation til virksomhedens 

regnskabsmæssige skøn, kan i større eller mindre grad afhænge af, i hvilket omfang de(t) enkelte 

elementer, efter omstændighederne, påvirker de(t) regnskabsmæssige skøn. Virksomheden kan 

eksempelvis have få transaktioner eller andre begivenheder og forhold, som nødvendiggør 

regnskabsmæssige skøn; den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kan være let at anvende; 

og der er muligvis ingen relevante regulatoriske faktorer. Derudover kræver de regnskabsmæssige skøn 

muligvis ikke betydelige vurderinger, og selve udøvelsen af de regnskabsmæssige skøn kan være 

mindre kompleks. De regnskabsmæssige skøn kan under disse omstændigheder i mindre grad være 

forbundet med eller være påvirket af skønsmæssig usikkerhed, kompleksitet, subjektivitet eller andre 

iboende risikofaktorer, og der kan være færre kontroller, som er relevante for revisionen. Hvis dette er 

tilfældet, vil revisors risikovurderingshandlinger sandsynligvis være mindre omfattende og kan primært 

ske gennem forespørgsler til dem i den daglige ledelse med ansvar for regnskabet og simple ”walk-

throughs” af den daglige ledelses proces for udøvelse af det regnskabsmæssige skøn. 

A21. I modsætning hertil kan de regnskabsmæssige skøn muligvis kræve betydelige vurderinger fra den 

daglige ledelse, og processen for udøvelsen af de regnskabsmæssige skøn kan være kompleks og 

omfatte anvendelsen af komplekse modeller. Derudover kan virksomheden have et mere sofistikeret 
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informationssystem og mere omfattende kontroller for regnskabsmæssige skøn. De regnskabsmæssige 

skøn kan under disse omstændigheder i større grad være forbundet med eller være påvirket af 

skønsmæssig usikkerhed, subjektivitet, kompleksitet eller andre iboende risikofaktorer. I så fald vil arten 

eller den tidsmæssige placering af revisors risikovurderingshandlinger sandsynligvis være anderledes 

eller være mere omfattende end de i afsnit A20 angivne omstændigheder. 

A22. Følgende overvejelser kan være relevante for virksomheder, der udelukkende har enkle 

forretningsaktiviteter, hvilket kan være tilfældet for mange mindre virksomheder: 

 Processer, der er relevante for regnskabsmæssige skøn, kan være ukomplicerede, fordi 

forretningsaktiviteterne er enkle, eller de krævede skøn kan have en mindre grad af skønsmæssig 

usikkerhed.  

 Regnskabsmæssige skøn kan blive udøvet uden for finansbogføringen og undermoduler, og 

kontroller for udøvelsen heraf kan være begrænsede, ligesom en ejerleder kan have betydelig 

indflydelse på fastlæggelsen heraf. Ejerlederens rolle i udøvelsen af de regnskabsmæssige skøn 

vil muligvis skulle tages i betragtning af revisor både ved identifikationen af risiciene for væsentlig 

fejlinformation og ved overvejelsen af risikoen for manglende neutralitet hos ledelsen.  

Virksomheden og dens omgivelser 

Virksomhedens transaktioner og andre begivenheder og forhold (jf. afsnit 13(a)) 

A23.  Ændringer i omstændigheder, som kan medføre et behov for eller ændringer i regnskabsmæssige skøn, 

omfatter eksempelvis, om: 

 Virksomheden har indgået nye former for transaktioner 

 vilkårene for transaktioner er blevet ændret, eller 

 der er indtruffet nye begivenheder eller forhold. 

Kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme (jf. afsnit 13 (b))  

A24. Opnåelse af forståelse af kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme giver revisor et 

grundlag for en drøftelse med den daglige ledelse og, hvor det er relevant, den øverste ledelse af, 

hvordan den daglige ledelse har anvendt de krav, der er relevante for de regnskabsmæssige skøn, samt 

af revisors fastlæggelse af, hvorvidt kravene er anvendt på passende vis. Denne forståelse kan også 

være en hjælp for revisor i kommunikationen med den øverste ledelse, når revisor anser et væsentligt 

regnskabsprincip, der er anerkendt efter den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, for ikke at 

være det mest passende efter virksomhedens omstændigheder.30 

A25. Revisor kan ved opnåelsen af denne forståelse søge at forstå, om: 

 Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme: 

o Foreskriver kriterier for indregningen eller metoder for målingen af regnskabsmæssige skøn 

o angiver kriterier, der tillader eller kræver måling til dagsværdi, f.eks. ved at henvise til den 

daglige ledelses intentioner om at udføre konkrete handlinger i relation til et aktiv eller en 

forpligtelse, eller 
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o angiver krævede eller foreslåede oplysninger, herunder oplysninger vedrørende 

vurderinger, forudsætninger eller andre kilder til skønsmæssig usikkerhed, der relaterer sig 

til regnskabsmæssige skøn, og 

 ændringer i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kræver ændringer i virksomhedens 

anvendte regnskabspraksis vedrørende regnskabsmæssige skøn.  

Regulatoriske faktorer (jf. afsnit 13(c)) 

A26. Opnåelse af en forståelse af eventuelle regulatoriske faktorer, som er relevante for regnskabsmæssige 

skøn, kan hjælpe revisor til at identificere relevante regulatoriske begrebsrammer (såsom regulatoriske 

begrebsrammer, der er fastlagt af tilsynsorganer inden for bank- eller forsikringssektoren) og til at 

fastlægge, om sådan(ne) regulatorisk(e) begrebsramme(r): 

 Anfører betingelser for indregningen eller metoder for målingen af regnskabsmæssige skøn eller 

giver tilknyttet vejledning herom 

 specificerer eller giver vejledning om oplysninger ud over de, i den gældende regnskabsmæssige 

begrebsramme, krævede  

 giver en indikation om områder, hvor der kan være mulig manglende neutralitet hos ledelsen i 

forhold til at overholde regulatoriske krav, eller 

 indeholder krav, der har regulatoriske formål, som ikke er i tråd med kravene i den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme, hvilket kan indikere mulige risici for væsentlig fejlinformation. 

Eksempelvis vil nogle myndigheder muligvis forsøge at påvirke minimumsniveauerne for 

hensættelser til forventede kredittab, som overstiger de hensatte forpligtelser, som kræves efter 

den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. 

Arten af de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som revisor forventer skal indgå i regnskabet 

(jf. afsnit 13(d)) 

A27. Opnåelse af en forståelse af arten af regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som revisor 

forventer skal indgå i virksomhedens regnskab, hjælper revisor til at forstå målegrundlaget for sådanne 

regnskabsmæssige skøn samt arten og omfanget af oplysninger, der kan være relevante. Sådan 

forståelse giver revisor et grundlag for en drøftelse med den daglige ledelse om, hvordan denne udøver 

de regnskabsmæssige skøn.  

Virksomhedens interne kontrol, der er relevant for revisionen  

Arten og omfanget af tilsyn og styring (jf. afsnit 13(e)) 

A28.  I anvendelsen af ISA 315 (ajourført)31 kan revisors forståelse af arten og omfanget af tilsyn og styring, 

som virksomheden har oprettet for den daglige ledelses proces for udøvelse af regnskabsmæssige 

skøn, være vigtig for den vurdering, som revisor skal foretage, idet den vedrører, om: 

 Den daglige ledelse under tilsyn af den øverste ledelse har skabt og vedligeholdt en kultur af 

ærlighed og etisk adfærd, og 
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 styrken af elementerne i kontrolmiljøet tilsammen giver et passende grundlag for de øvrige 

komponenter i den interne kontrol, og om disse øvrige komponenter undermineres af mangler i 

kontrolmiljøet.  

A29.  Revisor kan opnå en forståelse af, om den øverste ledelse:  

 Har færdigheder eller viden til at forstå karakteristikaene ved en specifik metode eller model til at 

udøve regnskabsmæssige skøn eller de risici, der er forbundet med det regnskabsmæssige skøn, 

f.eks. risici, der er forbundet med den metode eller IT, som anvendes til at udøve de 

regnskabsmæssige skøn 

 har færdigheder og viden til at forstå, om den daglige ledelse udøvede de regnskabsmæssige skøn 

i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme  

 er uafhængig af den daglige ledelse, har den nødvendige information til rettidigt at vurdere, hvordan 

den daglige ledelse udøvede de regnskabsmæssige skøn, samt autoritet til at sætte 

spørgsmålstegn ved den daglige ledelses handlinger, hvor sådanne handlinger synes at være 

utilstrækkelige eller upassende  

 fører tilsyn med den daglige ledelses proces for udøvelse af regnskabsmæssige skøn, herunder 

anvendelsen af modeller, eller 

 fører tilsyn med de af den daglige ledelse udøvede overvågningsaktiviteter. Dette kan omfatte 

tilsyns- og kontrolprocedurer, der er udformet med henblik på at opdage og korrigere eventuelle 

mangler i udformningen eller den operationelle effektivitet af kontroller for regnskabsmæssige skøn. 

A30.  Opnåelse af en forståelse af den øverste ledelses tilsyn kan være vigtig, når der er regnskabsmæssige 

skøn, som: 

 Kræver betydelig vurdering fra den daglige ledelse for at håndtere subjektivitet 

 har høj skønsmæssig usikkerhed  

 er komplekse at udøve, eksempelvis på grund af den omfattende brug af IT, store datamængder 

eller brugen af flere forskellige datakilder eller forudsætninger med komplekse sammenhænge  

 har haft eller burde have haft en ændring i metoden, forudsætningerne eller dataene i forhold til 

tidligere perioder, eller 

 er forbundet med betydelige forudsætninger. 

Den daglige ledelses anvendelse af specialiserede færdigheder eller specialviden, herunder anvendelsen af 

ledelsesudpegede eksperter (jf. afsnit 13(f)) 

A31. Revisor kan overveje, om følgende omstændigheder øger sandsynligheden for, at den daglige ledelse 

har behov for at inddrage en ekspert:32 

 Særlige karakteristika ved det forhold, der skal udøves skøn over, f.eks. kan det 

regnskabsmæssige skøn involvere måling af mineral- eller kulbrintereserver i udvindingsindustrier 

eller vurdering af det sandsynlige udfald af anvendelsen af komplekse kontraktvilkår. 
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 Kompleksiteten af de modeller, der er nødvendige for at anvende de pågældende krav, i den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme, hvilket kan være tilfældet med visse målinger 

såsom dagsværdier i niveau 3.33 

 Usædvanligheden eller sjældenheden af det forhold, den transaktion eller den begivenhed, 

hvorom der kræves et regnskabsmæssigt skøn.  

Virksomhedens risikovurderingsproces (jf. afsnit 13(g)) 

A32. At forstå, hvordan virksomheden i sin risikovurderingsproces identificerer og håndterer risici forbundet 

med regnskabsmæssige skøn, kan hjælpe revisor, når denne overvejer ændringer i: 

 Kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme vedrørende de regnskabsmæssige 

skøn 

 tilgængeligheden eller arten af de datakilder, der er relevante i udøvelsen af de 

regnskabsmæssige skøn, eller som kan påvirke pålideligheden af de anvendte data  

 virksomhedens informationssystem eller it-miljø, og 

 nøglemedarbejdere. 

A33. Forhold, som revisor kan overveje ved opnåelsen af en forståelse af, hvordan den daglige ledelse har 

identificeret og adresseret udsatheden for fejlinformation på grund af manglende neutralitet hos ledelsen 

eller besvigelser i udøvelsen af regnskabsmæssige skøn, omfatter, om, og i givet fald hvordan, den 

daglige ledelse:  

 Er særligt opmærksom på at udvælge eller anvende de metoder, forudsætninger og data, som er 

anvendt i udøvelsen af regnskabsmæssige skøn.  

 Overvåger ”key performance indicators”, som kan indikere uventede og inkonsistente resultater 

sammenlignet med historiske og budgetterede resultater eller med andre kendte faktorer.  

 Identificerer økonomiske eller andre incitamenter, der kan være årsagen til manglende neutralitet.  

 Overvåger behovet for ændringer i de metoder, forudsætninger eller data, som anvendes i 

udøvelsen af regnskabsmæssige skøn. 

 Etablerer passende tilsyn med og gennemgang af modeller, der anvendes i udøvelsen af 

regnskabsmæssige skøn. 

 Kræver dokumentation for rationalet for eller en uafhængig gennemgang af betydelige 

vurderinger, der er foretaget ved udøvelsen af regnskabsmæssige skøn. 

Virksomhedens informationssystem vedrørende regnskabsmæssige skøn (jf. afsnit 13(h)(i)) 

A34. De grupper af transaktioner, begivenheder og forhold, der falder inden for afsnit 13(h), er de samme 

som de grupper af transaktioner, begivenheder og forhold, der vedrører regnskabsmæssige skøn og 

tilknyttede oplysninger, som er omfattet af afsnit 18(a) og (d) i ISA 315 (ajourført). Revisor kan ved 

opnåelsen af forståelsen af virksomhedens it-system, når den vedrører regnskabsmæssige skøn, 

overveje: 
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 Om de regnskabsmæssige skøn følger af registreringen af rutinemæssige og tilbagevendende 

transaktioner, eller om de følger af ikke-tilbagevendende eller usædvanlige transaktioner. 

 Hvordan informationssystemet håndterer regnskabsmæssige skøns og tilknyttede oplysningers 

fuldstændighed, især for regnskabsmæssige skøn vedrørende forpligtelser. 

A35. Under revisionen kan revisor identificere grupper af transaktioner, begivenheder og forhold, der 

medfører behov for regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som den daglige ledelse ikke 

har identificeret. ISA 315 (ajourført) omhandler omstændigheder, hvor revisor identificerer risici for 

væsentlig fejlinformation, som den daglige ledelse ikke har identificeret, herunder fastlæggelse af, om 

der er en betydelig mangel i den interne kontrol i relation til virksomhedens risikovurderingsproces.34 

Den daglige ledelses identifikation af relevante metoder, forudsætninger og datakilder (jf. afsnit 13(h)(ii)(a)) 

A36.  Hvis den daglige ledelse har ændret metoden for at udøve et regnskabsmæssigt skøn, kan 

overvejelserne omfatte, om den nye metode eksempelvis er mere passende, i sig selv udgør en reaktion 

på ændringer i de omgivelser eller omstændigheder, der påvirker virksomheden, eller på ændringer i 

kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme eller det regulatoriske miljø, eller om den 

daglige ledelse har en anden valid grund.  

A37.  Hvis den daglige ledelse ikke har ændret metoden for at udøve et regnskabsmæssigt skøn, kan 

overvejelserne omfatte, om den fortsatte anvendelse af de tidligere metoder, forudsætninger og data er 

passende i lyset af det nuværende miljø eller omstændigheder.  

Metoder (jf. afsnit 13(h)(ii)(a)(i)) 

A38. Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kan foreskrive den metode, der skal anvendes til at 

udøve et regnskabsmæssigt skøn. Ofte foreskriver den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 

dog ikke én bestemt metode, eller det krævede målegrundlag foreskriver eller tillader anvendelsen af 

alternative metoder. 

Modeller  

A39. Den daglige ledelse kan udforme og implementere specifikke kontroller omkring modeller, der anvendes 

til at udøve regnskabsmæssige skøn, hvad enten det er den daglige ledelses egen model eller en 

ekstern model. Når modellen i sig selv har en øget grad af kompleksitet eller subjektivitet, såsom en 

model for forventet kredittab eller en dagsværdimodel, der anvender niveau 3-input, vil kontroller, der 

håndterer sådan kompleksitet eller subjektivitet, sandsynligvis blive identificeret som værende relevante 

for revisionen. Når der foreligger kompleksitet i relation til modeller, vil kontroller for dataintegritet også 

have større sandsynlighed for at være relevante for revisionen. Faktorer, der kan være passende for 

revisor at overveje ved opnåelsen af en forståelse af modellen og kontrolaktiviteterne, der er relevante 

for revisionen, omfatter følgende:  

 Hvordan den daglige ledelse fastlægger modellens relevans og nøjagtighed 

 validering eller ”back-testing” af modellen, herunder om modellen valideres inden brug og 

genvalideres med jævne mellemrum for at fastslå, om den fortsat er egnet til den tiltænkte brug. 

Virksomhedens validering af modellen kan omfatte vurdering af: 

                                                           

34      ISA 315 (ajourført), afsnit 17 
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o Modellens teoretiske forsvarlighed 

o modellens matematiske integritet, og 

o dataenes nøjagtighed og fuldstændighed, og egnetheden af de i modellen anvendte data og 

forudsætninger 

 hvordan modellen, på passende vis, ændres eller tilpasses rettidigt som følge af ændringer i 

markeds- eller andre forhold, og om der foreligger passende politikker for ændringer af modellen 

 om der foretages justeringer, som også benævnes ”ledelsesmæssige justeringer” i visse 

brancher, til modellens output, og om sådanne justeringer er passende efter omstændighederne 

i overensstemmelse med kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Hvor 

justeringer ikke er passende, kan de være indikationer på mulig manglende neutralitet hos 

ledelsen, og 

 om der foreligger tilstrækkelig dokumentation for modellen, herunder dens tiltænkte brug, 

begrænsninger, nøgleparametre, krævede data og forudsætninger, resultatet af eventuel 

validering heraf samt arten af og grundlaget for eventuelle justeringer, der er foretaget til 

modellens output. 

Forudsætninger (jf. afsnit 13(h)(ii)(a)(ii)) 

A40. Forhold, som revisor kan overveje ved opnåelse af en forståelse af, hvordan den daglige ledelse har 

fastlagt de forudsætninger, der er anvendt i udøvelsen af de regnskabsmæssige skøn, omfatter f.eks.: 

 Grundlaget for den daglige ledelses udvælgelse og den dokumentation, der understøtter valget af 

forudsætningen. Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kan angive kriterier eller 

vejledning, der skal anvendes til at udvælge en forudsætning. 

 Hvordan den daglige ledelse vurderer, om forudsætningerne er relevante og fuldstændige. 

 Når det er relevant, hvordan den daglige ledelse fastslår, at forudsætningerne er konsistente med 

hinanden og med de forudsætninger, der er anvendt for andre regnskabsmæssige skøn eller områder 

af virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter, eller med andre forhold, som ligger: 

o Inden for den daglige ledelses kontrol (f.eks. forudsætninger om 

vedligeholdelsesprogrammer, som kan påvirke skønnet over et aktivs brugstid), og om disse 

er konsistente med virksomhedens forretningsplaner og eksterne omgivelser, og 

o uden for den daglige ledelses kontrol (f.eks. forudsætninger om rentesatser, dødelighed eller 

mulige retssager eller regulatoriske sager). 

 Kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme vedrørende oplysninger om 

forudsætninger. 

A41. Hvad angår regnskabsmæssige skøn over dagsværdien, varierer forudsætningerne i forhold til 

datakilderne og grundlaget for vurderingerne til støtte herfor, på følgende vis: 

(a) De forudsætninger, som afspejler det, som markedsdeltagere ville anvende til at prissætte et aktiv 

eller en forpligtelse opgjort på grundlag af markedsoplysninger indhentet fra kilder, der er 

uafhængige af den regnskabsaflæggende virksomhed.  

(b) De forudsætninger, som afspejler virksomhedens egne vurderinger af, hvilke forudsætninger 

markedsdeltagere ville anvende til at prissætte aktivet eller forpligtelsen opgjort på grundlag af de, 

under omstændighederne, bedst tilgængelige oplysninger.  
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I praksis er forskellen mellem (a) og (b) dog muligvis ikke altid tydelig, og skelnen imellem dem afhænger 

af forståelsen af datakilderne og grundlaget for de vurderinger, der underbygger forudsætningen. Det 

kan desuden være nødvendigt, at den daglige ledelse vælger ud fra et antal forskellige forudsætninger, 

der anvendes af forskellige markedsdeltagere.  

A42. Forudsætninger, der anvendes til at udøve et regnskabsmæssigt skøn, benævnes betydelige 

forudsætninger i denne ISA, hvis en rimelig ændring i forudsætningen vil have en væsentlig indvirkning 

på målingen af det regnskabsmæssige skøn. En følsomhedsanalyse kan være nyttig til at vise, i hvor 

høj grad målingen varierer baseret på en eller flere forudsætninger, som anvendes i udøvelsen af det 

regnskabsmæssige skøn. 

Inaktive eller illikvide markeder 

A43. Når markeder er inaktive eller illikvide, kan revisors forståelse af, hvordan den daglige ledelse fastlægger 

forudsætninger, omfatte at forstå, om den daglige ledelse har: 

 Implementeret passende politikker for tilpasning af anvendelsen af metoden efter disse 

omstændigheder. Sådan tilpasning kan omfatte at foretage justeringer til modellen eller at udvikle 

nye modeller, der er passende efter omstændighederne  

 ressourcer med de nødvendige færdigheder eller den nødvendige viden til at tilpasse eller udvikle 

en model, om nødvendigt meget hurtigt, herunder at udvælge den værdiansættelsesmetode, der 

er passende efter de pågældende omstændigheder 

 ressourcerne til at fastlægge udfaldsintervallet, under hensyntagen til de usikkerheder, der indgår 

heri, f.eks. ved at udføre en følsomhedsanalyse 

 redskaberne til at vurdere, hvordan, når det er relevant, forværringen af markedsforholdene har 

påvirket virksomhedens aktiviteter, omgivelser og relevante forretningsmæssige risici samt 

konsekvenserne for virksomhedens regnskabsmæssige skøn efter de pågældende 

omstændigheder, og 

 en passende forståelse af, hvordan prisdataene og disses relevans fra specifikke eksterne 

informationskilder kan variere efter sådanne omstændigheder.  

Data (jf. afsnit 13(h) (ii) (a)(iii)) 

A44. Forhold, som revisor kan overveje ved opnåelse af en forståelse af, hvordan den daglige ledelse 

udvælger de data, som de regnskabsmæssige skøn er baseret på, omfatter: 

 Dataenes art og kilde, herunder information indhentet fra en ekstern informationskilde. 

 Hvordan den daglige ledelse vurderer, om dataene er passende. 

 Dataenes nøjagtighed og fuldstændighed. 

 Dataenes konsistens med data, der er anvendt i tidligere perioder. 

 Kompleksiteten i de it-systemer, som anvendes for at indhente og behandle dataene, herunder 

når dette omfatter behandling af store datamængder. 

 Hvordan dataene indhentes, sendes og behandles, samt hvordan dataenes integritet opretholdes. 
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Hvordan den daglige ledelse forstår og håndterer skønsmæssig usikkerhed (jf. afsnit 13(h)(ii)(b) -13(h)(ii)(c)) 

A45.  Forhold, der kan være passende for revisor at overveje i relation til, om og hvordan den daglige ledelse 

forstår graden af skønsmæssig usikkerhed, omfatter f.eks.: 

 Om, og i så fald hvordan, den daglige ledelse har identificeret alternative metoder, betydelige 

forudsætninger eller datakilder, der er passende i forhold til den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme. 

 Om, og i så fald hvordan, den daglige ledelse har overvejet alternative udfald ved f.eks. at foretage 

en følsomhedsanalyse for at fastslå indvirkningen af ændringer i de betydelige forudsætninger 

eller data, der anvendes i udøvelsen af det regnskabsmæssige skøn. 

A46. Kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kan fastsætte den metode, der skal 

anvendes til at fastlægge den daglige ledelses punktestimat baseret på de rimeligt sandsynlige 

måleudfald. Det kan i regnskabsmæssige begrebsrammer være anerkendt, at det passende beløb er 

et, der er udvalgt på passende vis fra de rimeligt sandsynlige måleudfald, og kan i nogle tilfælde indikere, 

at det mest relevante beløb ligger i den midterste del af det pågældende interval.  

A47. Eksempelvis angiver IFRS 1335 i relation til dagsværdiskøn, at hvis der gøres brug af flere forskellige 

værdiansættelsesmetoder for at måle dagsværdien, skal resultaterne (dvs. de respektive indikationer 

på dagsværdien) vurderes under hensyntagen til rimeligheden af det interval af værdier, som de 

pågældende resultater indikerer. En dagsværdimåling er det punkt i det pågældende interval, som 

repræsenterer dagsværdien bedst efter omstændighederne. I andre tilfælde kan den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme angive brugen af et sandsynlighedsvægtet gennemsnit af de rimeligt 

sandsynlige måleudfald eller af det målebeløb, der er mest sandsynligt eller overvejende sandsynligt.  

A48.  Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kan foreskrive oplysninger eller oplysningsformål 

vedrørende regnskabsmæssige skøn, og nogle virksomheder vil muligvis vælge at afgive yderligere 

information. Disse oplysninger eller oplysningsformål kan f.eks. adressere: 

 Den anvendte metode til udøvelse af skøn, herunder eventuel relevant model og grundlaget for 

valget heraf.  

 Information, der er indhentet fra modeller eller fra andre beregninger, som anvendes til at opgøre 

skøn, der indregnes eller oplyses i regnskabet, herunder information vedrørende de 

underliggende data og forudsætninger, som anvendes i de pågældende modeller, såsom: 

o Internt opstillede forudsætninger, eller 

o data som f.eks. rentesatser, som påvirkes af faktorer, der ligger uden for virksomhedens 

kontrol. 

 Indvirkningen af eventuelle ændringer i metoden til udøvelse af skøn i forhold til den foregående 

periode. 

 Kilderne til skønsmæssig usikkerhed.  

 Information om dagsværdi. 

 Information om følsomhedsanalyser udledt af økonomiske modeller, der viser, at den daglige 

ledelse har overvejet alternative forudsætninger. 

                                                           

35      IFRS 13, Måling af dagsværdi, afsnit 63 
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A49.  I nogle tilfælde kan den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kræve, at der gives specifikke 

oplysninger om skønsmæssig usikkerhed, eksempelvis:  

 Oplysning om forudsætninger, der er opstillet om fremtiden, og andre kilder til skønsmæssig 

usikkerhed, som medfører en større sandsynlighed for eller et større omfang af væsentlige 

justeringer til den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser efter balancedagen. 

Sådanne krav kan være beskrevet ved brug af udtryk som f.eks. "Væsentlige kilder til 

skønsmæssig usikkerhed" eller "Kritiske regnskabsmæssige skøn". De kan vedrøre 

regnskabsmæssige skøn, som kræver, at den daglige ledelse udøver meget vanskelige, 

subjektive eller komplekse vurderinger. Sådanne vurderinger kan være mere subjektive og 

komplekse, og derfor øges sandsynligheden for efterfølgende væsentlige justeringer til den 

regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser med omfanget af data og forudsætninger, der 

påvirker den mulige fremtidige afklaring af den skønsmæssige usikkerhed. Informationer, der kan 

anføres, omfatter: 

o Arten af forudsætningen eller anden kilde til skønsmæssig usikkerhed 

o de regnskabsmæssige værdiers følsomhed over for de anvendte metoder og 

forudsætninger, herunder årsagerne til denne følsomhed 

o den forventede afklaring af en usikkerhed samt intervallet af rimeligt sandsynlige udfald for 

så vidt angår de regnskabsmæssige værdier af de berørte aktiver og forpligtelser, og 

o en redegørelse for ændringer af tidligere forudsætninger vedrørende disse aktiver og 

forpligtelser, hvis usikkerheden ikke er blevet afklaret. 

 Oplysning om intervallet for mulige udfald samt om de forudsætninger, der blev anvendt til at 

fastlægge intervallet. 

 Angivelse af specifik information såsom: 

o Information om betydningen af regnskabsmæssige skøn over dagsværdien for 

virksomhedens finansielle stilling og resultat, og 

o oplysninger vedrørende markeders inaktivitet eller illikviditet. 

 Kvalitative oplysninger såsom risikoeksponeringer og hvordan de opstår, virksomhedens mål, 

politikker og procedurer for risikostyring og de metoder, der er anvendt til at måle risikoen, samt 

eventuelle ændringer i disse kvalitative aspekter i forhold til den foregående periode. 

 Kvantitative oplysninger, f.eks. om i hvilken grad virksomheden er udsat for risici, baseret på den 

interne information til nøglepersoner i virksomhedens ledelse, herunder om kredit-, likviditets- og 

markedsrisiko. 

Kontrolaktiviteter, der er relevante for revisionen af den daglige ledelses proces for udøvelse af 

regnskabsmæssige skøn (jf. afsnit 13(i)) 

A50. Revisors vurdering i forbindelse med identifikationen af kontroller, der er relevante for revisionen, og 

således behovet for at vurdere udformningen af disse kontroller samt fastlægge, om de er blevet 

implementeret, vedrører den daglige ledelses proces som beskrevet i afsnit 13(h)(ii). Revisor vil muligvis 

ikke identificere relevante kontrolaktiviteter for alle dele af afsnit 13(h)(ii), afhængigt af den kompleksitet, 

der er forbundet med det regnskabsmæssige skøn. 

A51. Revisor kan som led i opnåelsen af en forståelse af de kontrolaktiviteter, der er relevante for revisionen, 

overveje: 
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 Hvordan den daglige ledelse afgør egnetheden af de anvendte data til at opstille 

regnskabsmæssige skøn, herunder hvornår den daglige ledelse anvender en ekstern 

informationskilde eller data genereret uden for finansbogføringen og undermoduler.  

 Gennemgangen og godkendelsen af regnskabsmæssige skøn, herunder de forudsætninger eller 

data, der er anvendt ved opstillingen heraf, af et passende niveau i den daglige ledelse og, hvor 

det er passende, den øverste ledelse.  

 Funktionsadskillelsen mellem de personer, der er ansvarlige for at udøve regnskabsmæssige 

skøn, og de personer, der forpligter virksomheden til de tilknyttede transaktioner, herunder om der 

ved fordelingen af ansvarsområder tages passende hensyn til virksomhedens art og dens 

produkter eller ydelser. F.eks. når der er tale om en større finansiel institution, kan relevant 

funktionsadskillelse bestå i en uafhængig funktion, der har ansvaret for estimering og validering 

af dagsværdien af virksomhedens finansielle produkter, og som er bemandet af personer, hvis 

aflønning ikke er knyttet til sådanne produkter. 

 Effektiviteten af kontrolaktiviteternes udformning. Det kan generelt være vanskeligere for den 

daglige ledelse at udforme kontroller, der adresserer subjektivitet og skønsmæssig usikkerhed på 

en måde, som effektivt forhindrer eller opdager og korrigerer væsentlig fejlinformation, end det er 

at udforme kontroller, som adresserer kompleksitet. Der kan være behov for, at kontroller, der 

adresserer subjektivitet og skønsmæssig usikkerhed, indeholder flere manuelle elementer, som 

kan være mindre pålidelige end automatiserede kontroller, idet den daglige ledelse nemmere kan 

omgå, ignorere eller tilsidesætte disse. Udformningen af kontroller, der adresserer kompleksitet, 

kan variere afhængigt af grunden til og arten af kompleksiteten. Det kan eksempelvis være lettere 

at udforme mere effektive kontroller vedrørende en metode, der anvendes rutinemæssigt, eller 

vedrørende dataintegritet. 

A52.  Hvor den daglige ledelse gør omfattende brug af it til at udøve et regnskabsmæssigt skøn, vil de 

kontroller, der er relevante for revisionen, sandsynligvis omfatte generelle it-kontroller og 

applikationskontroller. Sådanne kontroller kan adressere risici relateret til:  

 Om it-systemet er i stand til og konfigureret på passende vis til at behandle store datamængder  

 komplekse beregninger i forbindelse med anvendelsen af en metode. Når der kræves 

forskelligartede systemer til at behandle komplekse transaktioner, foretages der regelmæssige 

afstemninger mellem systemerne, især når systemerne ikke har automatiserede grænseflader 

eller kan omfatte manuelle indgreb  

 om udformningen og kalibreringen af modeller vurderes regelmæssigt  

 den fuldstændige og nøjagtige ekstraktion af data vedrørende regnskabsmæssige skøn fra 

virksomhedens registreringer eller fra eksterne informationskilder  

 data, herunder den fuldstændige og nøjagtige strøm af data gennem virksomhedens 

informationssystem, hensigtsmæssigheden af eventuelle justeringer af de data, der anvendes til 

at udøve regnskabsmæssige skøn, samt opretholdelsen af dataintegriteten og -sikkerheden  

 når der anvendes eksterne datakilder, de risici, der vedrører behandlingen eller registreringen af 

dataene  

 om den daglige ledelse har kontroller vedrørende adgang, ændring og vedligeholdelse af 

individuelle modeller til at opretholde et stærkt revisionsspor for de godkendte modelversioner og 

forhindre uautoriseret adgang eller uautoriserede ændringer til de pågældende modeller, og 
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 om der er passende kontroller for overførslen af information vedrørende regnskabsmæssige skøn 

til finansbogføringen, herunder passende kontroller for posteringer. 

A53. Inden for nogle brancher, såsom bank- og forsikringssektoren, kan udtrykket ”governance” blive anvendt 

til at beskrive aktiviteter inden for kontrolmiljøet, overvågning af kontroller samt andre komponenter af 

den interne kontrol, således som beskrevet i ISA 315 (ajourført).36 

A54. For virksomheder med en intern revisionsfunktion kan denne funktions arbejde være særligt nyttigt for 

revisor til at opnå en forståelse af:
 
 

 Arten og omfanget af den daglige ledelses anvendelse af regnskabsmæssige skøn 

 udformningen og implementeringen af kontrolaktiviteter, der adresserer de risici, som er forbundet 

med de data, forudsætninger og modeller, som anvendes til at udøve regnskabsmæssige skøn  

 aspekter af virksomhedens informationssystem, som genererer de data, hvorpå de 

regnskabsmæssige skøn er baseret, og  

 hvordan nye risici vedrørende regnskabsmæssige skøn identificeres, vurderes og styres. 

Gennemgang af udfaldet eller revurdering af tidligere perioders regnskabsmæssige skøn (jf. afsnit 14) 

A55. En gennemgang af udfaldet eller revurderingen af tidligere perioders regnskabsmæssige skøn 

(bagudrettet gennemgang) hjælper til at identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation, 

når resultatet af tidligere perioders regnskabsmæssige skøn kan verificeres ved overdragelse eller 

realisering af aktivet eller forpligtelsen i indeværende periode eller omvurderes til brug for indeværende 

periode. Revisor kan ved at udføre en bagudrettet gennemgang opnå: 

 Information om effektiviteten af den daglige ledelses proces for estimering i den foregående 

periode, på hvilket grundlag revisor kan opnå revisionsbevis for den forventelige effektivitet af den 

daglige ledelses nuværende proces. 

 Revisionsbevis for forhold, såsom årsagerne til ændringer, som muligvis skal oplyses i 

regnskabet. 

 Information om den kompleksitet eller skønsmæssige usikkerhed, der vedrører 

regnskabsmæssige skøn. 

 Information om regnskabsmæssige skøns udsathed for, eller indikationer på, mulig manglende 

neutralitet hos ledelsen. Revisors faglige skepsis medvirker til at identificere sådanne 

omstændigheder eller forhold og til at fastlægge arten, den tidsmæssige placering og omfanget af 

yderligere revisionshandlinger.  

A56. En bagudrettet gennemgang kan give revisionsbevis, der understøtter identifikationen og vurderingen 

af risiciene for væsentlig fejlinformation i indeværende periode. En sådan bagudrettet gennemgang kan 

foretages for regnskabsmæssige skøn, der er udøvet for regnskabet for den foregående periode, eller 

kan foretages over flere perioder eller en kortere periode (såsom halvårligt eller kvartalsvis). I nogle 

tilfælde kan en bagudrettet gennemgang over flere perioder være passende, når udfaldet af et 

regnskabsmæssigt skøn afklares over en længere periode. 

                                                           

36      ISA 315 (ajourført), afsnit A77 
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A57. ISA 24037 kræver en bagudrettet gennemgang af den daglige ledelses vurderinger og forudsætninger 

relateret til betydelige regnskabsmæssige skøn. Revisors gennemgang af tidligere regnskabsmæssige 

skøn som en risikovurderingshandling i overensstemmelse med denne ISA kan i praksis foretages 

sammen med den gennemgang, der kræves efter ISA 240. 

A58. Ud fra revisors tidligere vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation, f.eks. hvis den iboende risiko 

vurderes som højere for en eller flere risici for væsentlig fejlinformation, kan revisor vurdere, at der er 

behov for en mere detaljeret bagudrettet gennemgang. Revisor kan som led i den detaljerede 

bagudrettede gennemgang, hvor det er praktisk muligt, være særligt opmærksom på effekten af de data 

og betydelige forudsætninger, der er anvendt i udøvelsen af tidligere regnskabsmæssige skøn. På den 

anden side kan revisor eksempelvis for regnskabsmæssige skøn, der udledes af bogføringen af 

rutinemæssige eller tilbagevendende transaktioner, vurdere, at anvendelsen af analytiske handlinger 

som risikovurderingshandlinger er tilstrækkelig set i relation til formålet med gennemgangen. 

A59. Formålet med måling til dagsværdi og udøvelse af andre regnskabsmæssige skøn er at fastsætte en 

værdi på et konkret tidspunkt, baseret på gældende forhold på måletidspunktet, som kan ændre sig 

betydeligt og hurtigt i takt med ændringer i de omgivelser, virksomheden opererer i. Revisor kan derfor 

fokusere sin gennemgang på indhentning af oplysninger, der kan være relevante for at identificere og 

vurdere risici for væsentlig fejlinformation. I nogle tilfælde vil det eksempelvis være usandsynligt, at 

opnåelse af en forståelse af ændringerne i markedsdeltagernes forudsætninger, der påvirkede udfaldet 

af et regnskabsmæssigt skøn over dagsværdien i den foregående periode, kan tilvejebringe relevant 

revisionsbevis. I givet fald kan revisionsbevis opnås ved at forstå udfaldet af forudsætninger (såsom en 

pengestrømsprognose) og at forstå effektiviteten af den daglige ledelses tidligere beregningsproces, 

som understøtter identifikationen og vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i indeværende 

periode. 

A60. En forskel mellem udfaldet af et regnskabsmæssigt skøn og det beløb, der var indregnet i regnskabet 

for den foregående periode, udgør ikke nødvendigvis en fejlinformation i den foregående periodes 

regnskab. Forskellen kan dog udgøre en fejlinformation, hvis forskellen eksempelvis skyldes 

oplysninger, som var tilgængelige for den daglige ledelse, da regnskabet for den foregående periode 

blev afsluttet, eller som med rimelighed kunne forventes at være blevet indhentet og taget i betragtning 

i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme.38 En sådan forskel kan sætte 

spørgsmålstegn ved den daglige ledelses proces for inddragelse af information i forbindelse med 

udøvelsen af det regnskabsmæssige skøn. Revisor kan som følge heraf revurdere kontrolrisikoen og 

kan fastslå, at der er behov for at opnå mere overbevisende revisionsbevis for forholdet. Mange 

regnskabsmæssige begrebsrammer indeholder vejledning om, hvordan der skelnes mellem ændringer 

i regnskabsmæssige skøn, der udgør fejlinformationer, og ændringer, der ikke gør, samt om den 

regnskabsmæssige behandling i de enkelte tilfælde. 

Specialiserede færdigheder eller specialviden (jf. afsnit 15) 

A61. Forhold, der kan have indflydelse på revisors fastlæggelse af, om opgaveteamet har behov for 

specialiserede færdigheder eller specialviden, omfatter f.eks.:39  

                                                           

37      ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, afsnit 32(b)(ii) 
38      ISA 560, Efterfølgende begivenheder, afsnit 14 
39      ISA 220, Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber, afsnit 14 og ISA 300, Planlægning af revision af regnskaber, afsnit 8(e) 
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 Arten af de regnskabsmæssige skøn for et bestemt forretningsområde eller en bestemt branche 

(f.eks. mineralforekomster, landbrugsaktiver, komplekse finansielle instrumenter eller forpligtelser 

vedrørende forsikringskontrakter). 

 Graden af skønsmæssig usikkerhed.  

 Kompleksiteten af den anvendte metode eller model.  

 Kompleksiteten af kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, der vedrører 

regnskabsmæssige skøn, herunder om der er områder, hvor det er kendt, at fortolkningerne eller 

praksis kan variere, eller områder, hvor praksis for, hvordan regnskabsmæssige skøn udøves, er 

inkonsistent.  

 De handlinger, som revisor påtænker at udføre som reaktion på de vurderede risici for væsentlig 

fejlinformation. 

 Behovet for vurderinger af forhold, der ikke er anført i den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme. 

 Graden af vurdering, der er nødvendig for at udvælge data og forudsætninger. 

 Kompleksiteten og omfanget af virksomhedens anvendelse af it ved udøvelse af 

regnskabsmæssige skøn.  

Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af involveringen af personer med specialiserede 

færdigheder og specialviden kan variere under revisionen.  

A62. Revisor har måske ikke de nødvendige specialiserede færdigheder eller den nødvendige specialviden, 

når det drejer sig om et forhold inden for et andet område end regnskab og revision (f.eks. 

værdiansættelsesfærdigheder), og kan få behov for at bruge en revisorudpeget ekspert.40 

A63. Mange regnskabsmæssige skøn kræver ikke anvendelsen af specialiserede færdigheder eller 

specialviden. Eksempelvis er der muligvis ikke behov for specialiserede færdigheder eller specialviden 

for at foretage en simpel opgørelse af ukurante varebeholdninger. Imidlertid vil revisor f.eks. i forbindelse 

med forventede kredittab for en bank eller en forpligtelse vedrørende en forsikringskontrakt for et 

forsikringsselskab sandsynligvis konkludere, at det er nødvendigt at anvende specialiserede 

færdigheder eller specialviden. 

Identifikation og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation (jf. afsnit 4, 16) 

A64.  For alle regnskabsmæssige skøn er det vigtigt at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation 

på revisionsmålsniveau, herunder ikke blot dem, der indregnes i regnskabet, men også dem, der indgår 

i noterne til regnskabet.  

A65. Det anføres i afsnit A42 i ISA 200, at ISA ikke normalt henviser særskilt til den iboende risiko og 

kontrolrisikoen. Denne ISA kræver imidlertid en særskilt vurdering af den iboende risiko og 

kontrolrisikoen for at tilvejebringe et grundlag for at udforme og udføre yderligere revisionshandlinger 

som reaktion på risiciene for væsentlig fejlinformation, herunder betydelige risici, på revisionsmålsniveau 

for regnskabsmæssige skøn i overensstemmelse med ISA 330.41 

A66.  Revisor skal ved identifikationen af risiciene for væsentlig fejlinformation og ved vurderingen af iboende 

risiko tage i betragtning, i hvilket omfang det regnskabsmæssige skøn er forbundet med, eller påvirkes 

                                                           

40      ISA 620, Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde 
41      ISA 330, afsnit 7(b) 
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af, skønsmæssig usikkerhed, kompleksitet, subjektivitet eller andre iboende risikofaktorer. Revisors 

overvejelse af de iboende risikofaktorer kan også tilvejebringe information, som anvendes til at 

fastlægge: 

 Hvor den iboende risiko vurderes at ligge i spektret over iboende risici, og 

 årsagen til vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau, og at 

revisors yderligere revisionshandlinger i overensstemmelse med afsnit 18 er en reaktion herpå.  

De indbyrdes sammenhænge mellem de iboende risikofaktorer er nærmere beskrevet i bilag 1. 

A67.  Årsagen til revisors vurdering af den iboende risiko på revisionsmålsniveau kan være en følge af en eller 

flere iboende risikofaktorer vedrørende skønsmæssig usikkerhed, kompleksitet, subjektivitet eller andre 

iboende risikofaktorer. Eksempelvis:  

(a) Regnskabsmæssige skøn over forventede kredittab vil sandsynligvis være komplekse, fordi de 

forventede kredittab ikke er direkte observerbare og kan kræve anvendelse af en kompleks model. 

Modellen kan anvende et komplekst sæt historiske data og forudsætninger om fremtidig udvikling 

i flere forskellige virksomhedsspecifikke scenarier, der kan være vanskelige at forudse. 

Regnskabsmæssige skøn over forventede kredittab vil sandsynligvis også være forbundet med 

høj skønsmæssig usikkerhed og betydelig subjektivitet, når der foretages vurderinger om 

fremtidige begivenheder og forhold. Lignende overvejelser gør sig gældende for forpligtelser 

vedrørende forsikringskontrakter.  

(b) Et regnskabsmæssigt skøn over en nedskrivning for ukurans i en virksomhed, der har mange 

forskellige slags varebeholdninger, kan kræve komplekse systemer og processer, men kan 

involvere lav subjektivitet, og graden af skønsmæssig usikkerhed kan være lav, afhængigt af 

varebeholdningernes art.  

(c) Andre regnskabsmæssige skøn er muligvis ikke komplekse at udøve, men kan være forbundet 

med høj skønsmæssig usikkerhed og kræve betydelige vurderinger, eksempelvis et 

regnskabsmæssigt skøn, som kræver en betydelig enkeltstående vurdering af en forpligtelse, hvor 

beløbet er betinget af udfaldet af en retssag.  

A68. Relevansen og betydeligheden af iboende risikofaktorer kan variere fra skøn til skøn. De iboende 

risikofaktorer kan derfor enten enkeltvis eller samlet påvirke simple regnskabsmæssige skøn i mindre 

grad, og revisor vil muligvis identificere færre risici eller vurdere den iboende risiko til at ligge i den lave 

ende af spektret over iboende risici. 

A69. Omvendt kan de iboende risikofaktorer enten enkeltvis eller sammenlagt påvirke komplekse 

regnskabsmæssige skøn i højere grad, og de kan føre til, at revisor vurderer den iboende risiko til at 

ligge i den høje ende af spektret over iboende risici. For disse regnskabsmæssige skøn vil revisors 

overvejelser af konsekvenserne af de iboende risikofaktorer sandsynligvis have en direkte indvirkning 

på antallet og arten af identificerede risici for væsentlig fejlinformation, vurderingen af disse risici, samt 

i sidste ende hvor overbevisende revisionsbeviset bør være for at imødegå den vurderede risiko. For 

disse regnskabsmæssige skøn kan revisors anvendelse af professionel skepsis ligeledes være særligt 

vigtig.  

A70. Begivenheder, der indtræffer efter balancedagen, kan tilvejebringe yderligere information, der er relevant 

for revisors vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau. Eksempelvis kan 

udfaldet af et regnskabsmæssigt skøn blive kendt under revisionen. I sådanne tilfælde kan revisor 



 ISA 540 (Ajourført)   

35 

 

vurdere eller genoverveje vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau,42 

uanset i hvilket omfang det regnskabsmæssige skøn var forbundet med eller blev påvirket af 

skønsmæssig usikkerhed, kompleksitet, subjektivitet eller andre iboende risikofaktorer. Begivenheder, 

der indtræffer efter balancedagen, kan ligeledes have indflydelse på revisors valg af metode til at 

efterprøve det regnskabsmæssige skøn i overensstemmelse med afsnit 18. F.eks. kan revisor for så vidt 

angår en ukompliceret hensættelse til bonus, der er baseret på en simpel procentsats for vederlæggelse 

af udvalgte medarbejdere, muligvis konkludere, at der er relativt lav kompleksitet eller subjektivitet 

forbundet med at udøve det regnskabsmæssige skøn og derfor muligvis vurdere den iboende risiko på 

revisionsmålsniveau til at være i den lave ende af spektret for iboende risici. Udbetalingen af bonusserne 

efter balancedagen kan tilvejebringe tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende de vurderede 

risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau.   

A71.  Revisors vurdering af kontrolrisikoen kan foretages på forskellige måder afhængigt af de foretrukne 

revisionsteknikker eller -metoder. Vurderingen af kontrolrisikoen kan udtrykkes ved hjælp af kvalitative 

kategorier (f.eks. kontrolrisikoen vurderes som maksimal, moderat eller minimal) eller udtrykt i revisors 

forventning om, hvor effektiv kontrollen(erne) er til at adressere den identificerede risiko, dvs. den 

planlagte tillid til, at kontrollerne fungerer effektivt. Hvis kontrolrisikoen eksempelvis vurderes som 

maksimal, påtænker revisor ikke at have tillid til, at kontrollerne fungerer effektivt. Hvis kontrolrisikoen 

vurderes som lavere end maksimal, påtænker revisor at have tillid til, at kontrollerne fungerer effektivt.  

Skønsmæssig usikkerhed (jf. afsnit 16(a)) 

A72. Revisor kan, når denne tager i betragtning, i hvor høj grad det regnskabsmæssige skøn er forbundet 

med skønsmæssig usikkerhed, overveje:  

 Om den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kræver: 

o Anvendelsen af en metode til at udøve det regnskabsmæssige skøn, som i sagens natur er 

forbundet med høj grad af skønsmæssig usikkerhed. Eksempelvis vil den regnskabsmæssige 

begrebsramme muligvis kræve anvendelsen af ikke-observerbare input. 

o Anvendelsen af forudsætninger, der i sagens natur er forbundet med høj grad af 

skønsmæssig usikkerhed, såsom forudsætninger med en lang prognosehorisont, 

forudsætninger, der er baseret på data, som ikke er observerbare, og som det derfor er 

vanskeligt for den daglige ledelse at opstille, eller anvendelsen af forskellige forudsætninger, 

der er sammenhængende. 

o Oplysninger om skønsmæssig usikkerhed. 

 Forretningsmiljøet. En virksomhed kan være aktiv i et marked, der oplever uro eller mulig 

disruption (f.eks. fra større valutakursændringer eller inaktive markeder), og det 

regnskabsmæssige skøn kan derfor afhænge af data, der ikke er umiddelbart observerbare. 

 Om det er muligt (eller gennemførligt for så vidt det er tilladt efter den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme) for den daglige ledelse:  

o At opstille en præcis og pålidelig prognose for den fremtidige realisering af en tidligere 

transaktion (f.eks. det beløb, der vil blive erlagt efter et betinget kontraktvilkår) eller om 

forekomsten og indvirkningen af fremtidige begivenheder eller forhold (f.eks. størrelsen af et 

                                                           

42      ISA 315 (ajourført), afsnit 31 
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fremtidigt kredittab eller det beløb, hvormed et forsikringskrav vil blive afregnet, og den 

tidsmæssige placering af afregningen heraf), eller 

o at indhente nøjagtig og fuldstændig information om et aktuelt forhold (f.eks. information om 

værdiansættelseskarakteristika, der vil afspejle markedsdeltagernes perspektiv på 

balancedagen, som grundlag for at udarbejde et dagsværdiskøn). 

A73.  Størrelsen af det i regnskabet indregnede eller oplyste beløb for et regnskabsmæssigt skøn er ikke i sig 

selv en indikator for, hvor udsat det er for fejlinformation, fordi det regnskabsmæssige skøn eksempelvis 

kan være angivet for lavt.  

A74. I nogle tilfælde er den skønsmæssige usikkerhed muligvis så høj, at det ikke er muligt at udøve et rimeligt 

regnskabsmæssigt skøn. Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kan derfor udelukke 

indregning af en post i regnskabet eller måling heraf til dagsværdi. I sådanne tilfælde kan der være risici 

for væsentlig fejlinformation, som ikke blot har at gøre med, om et regnskabsmæssigt skøn bør 

indregnes, eller om det bør måles til dagsværdi, men også om noteoplysningerne er tilstrækkelige. Hvad 

angår sådanne regnskabsmæssige skøn, kan den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kræve, 

at der oplyses om de regnskabsmæssige skøn og den skønsmæssige usikkerhed, der er forbundet med 

dem (jf. afsnit 112-A113, A143-A144).  

A75. I nogle tilfælde kan den skønsmæssige usikkerhed vedrørende et regnskabsmæssigt skøn skabe 

betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. ISA 570 (ajourført)43 fastsætter krav og 

vejledning for sådanne tilfælde. 

Kompleksitet og subjektivitet (jf. afsnit 16(b)) 

I hvilket omfang kompleksitet påvirker valget og anvendelsen af metoden  

A76. Når revisor tager i betragtning, i hvilket omfang valget og anvendelsen af den metode, der anvendes til 

at udøve det regnskabsmæssige skøn, påvirkes af kompleksitet, kan revisor overveje:  

 Den daglige ledelses behov for specialiserede færdigheder eller specialviden, som kan indikere, 

at den anvendte metode til at udøve et regnskabsmæssigt skøn, i sagens natur, er kompleks, og 

at det regnskabsmæssige skøn derfor kan være mere udsat for væsentlig fejlinformation. 

Udsatheden for væsentlig fejlinformation kan være større, når den daglige ledelse har udviklet en 

model internt og har relativt begrænset erfaring heri eller anvender en model, som gør brug af en 

metode, der ikke er anerkendt eller almindeligt anvendt i en given branche eller et givent miljø. 

 Arten af det målegrundlag, der kræves efter den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, 

og som kan medføre, at der er behov for at anvende en kompleks metode, der kræver mange 

forskellige kilder til historiske og fremadrettede data- eller forudsætninger, med mange interne 

sammenhænge. Eksempelvis kan en hensættelse til forventede kredittab kræve vurderinger af 

fremtidige tilbagebetalinger af kreditter og andre pengestrømme, som er baseret på overvejelser 

af historiske erfaringer og anvendelsen af fremadskuende forudsætninger. Tilsvarende kan 

værdiansættelsen af en forpligtelse vedrørende forsikringskontrakter kræve vurderinger af 

fremtidige betalinger på forsikringskontrakter, baseret på fremskrivning af historiske erfaringer 

samt aktuelle og forudsatte fremtidige tendenser. 

                                                           

43      ISA 570 (ajourført), Fortsat drift 
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I hvilket omfang kompleksitet påvirker valget og anvendelsen af data  

A77. Når revisor tager i betragtning, i hvilket omfang valget og anvendelsen af de data, der anvendes til at 

udøve det regnskabsmæssige skøn, påvirkes af kompleksitet, kan revisor overveje: 

 Kompleksiteten af processen til at udlede data, under hensyntagen til relevansen og 

pålideligheden af datakilden. Data fra visse kilder kan være mere pålidelige end fra andre. 

Derudover vil nogle eksterne informationskilder, på grund af fortrolighed eller ejendomsret, ikke 

(eller ikke fuldt ud) give oplysninger, der kan være relevante for at overveje, om de leverede data 

er pålidelige, som for eksempel kilderne til de underliggende data, de har anvendt, eller hvordan 

disse data blev samlet sammen og behandlet. 

 Den iboende kompleksitet i opretholdelsen af dataintegriteten. Hvor der er en stor mængde af 

data og flere forskellige datakilder, kan der være en iboende kompleksitet i opretholdelsen af 

integriteten af de data, der er anvendt til at udøve et regnskabsmæssigt skøn. 

 Behovet for at fortolke komplekse kontraktvilkår. Eksempelvis kan opgørelsen af ind- og udgående 

pengestrømme fra en leverandør eller kunderabatter afhænge af meget komplekse kontraktvilkår, 

som det kræver specifik erfaring eller kompetence at forstå eller fortolke. 

I hvilket omfang subjektivitet påvirker valget og anvendelsen af metoden, forudsætningerne eller dataene 

A78. Når revisor tager i betragtning, i hvilket omfang valget og anvendelsen af metoden, forudsætningerne 

eller dataene påvirkes af subjektivitet, kan revisor overveje: 

 I hvilket omfang den relevante regnskabsmæssige begrebsramme ikke fastsætter de 

værdiansættelsesmetoder, -modeller, -teknikker og -faktorer, der skal anvendes i 

beregningsmetoden.  

 Usikkerheden vedrørende beløbet eller den tidsmæssige placering, herunder længden af 

prognosehorisonten. Beløbet og den tidsmæssige placering er en kilde til iboende skønsmæssig 

usikkerhed og medfører nødvendigheden af, at den daglige ledelse foretager vurderinger ved 

fastlæggelsen af et punktestimat, som igen medfører risiko for manglende neutralitet hos ledelsen. 

Eksempelvis kan et regnskabsmæssigt skøn, hvori der indgår fremadskuende forudsætninger, 

være forbundet med høj grad af subjektivitet, som øger risikoen for manglende neutralitet hos 

ledelsen. 

Andre iboende risikofaktorer (jf. afsnit 16(b)) 

A79. Graden af subjektivitet, der er forbundet med et regnskabsmæssigt skøn, påvirker, hvor udsat det 

regnskabsmæssige skøn er for fejlinformation på grund af manglende neutralitet hos ledelsen eller 

besvigelser. Når et regnskabsmæssigt skøn f.eks. er forbundet med høj grad af subjektivitet, vil skønnet 

sandsynligvis være mere udsat over for fejlinformation på grund af manglende neutralitet hos ledelsen 

eller besvigelser, og dette kan resultere i et bredt interval af mulige resultater. Den daglige ledelse kan 

fastlægge et punktestimat fra det pågældende interval, som ikke er passende efter omstændighederne, 

eller som er upassende påvirket af utilsigtet eller tilsigtet manglende neutralitet hos ledelsen, og som 

derfor er fejlbehæftet. Ved tilbagevendende revisionsopgaver kan revisors planlægning og 

risikovurderingshandlinger i indeværende periode blive påvirket af indikationer på manglende neutralitet 

hos ledelsen, der er identificeret under tidligere revisioner. 
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Betydelige risici (jf. afsnit 17) 

A80. Revisors vurdering af den iboende risiko, hvor det tages i betragtning, i hvilket omfang et 

regnskabsmæssigt skøn er forbundet med eller påvirkes af skønsmæssig usikkerhed, kompleksitet, 

subjektivitet eller andre iboende risikofaktorer, hjælper revisor til at fastlægge, om nogen af de 

identificerede og vurderede risici for væsentlig fejlinformation udgør en betydelig risiko.  

Reaktioner på vurderede risici for væsentlig fejlinformation 

Revisors yderligere revisionshandlinger (jf. afsnit 18) 

A81.  Ved udformningen og udførelsen af yderligere revisionshandlinger kan revisor gøre brug af en af de tre 

testmetoder (enkeltvis eller kombineret), der er anført i afsnit 18. Når der eksempelvis anvendes flere 

forudsætninger til at udøve et regnskabsmæssigt skøn, kan revisor vælge at anvende en testmetode, 

der er forskellig for hver af de testede forudsætninger.  

Opnåelse af relevant revisionsbevis, uanset om dette er bekræftende eller modstridende 

A82.  Revisionsbevis omfatter både information, der understøtter og bekræfter ledelsens udsagn, og enhver 

information, der modsiger sådanne udsagn.44 Opnåelse af revisionsbevis på en neutral måde kan 

omfatte opnåelse af bevis fra flere forskellige interne og eksterne kilder. Det er dog ikke et krav, at revisor 

foretager en omfattende undersøgelse for at identificere alle mulige kilder til revisionsbevis.  

 

A83.  ISA 330 kræver, at revisor opnår mere overbevisende revisionsbevis, jo højere revisor vurderer, at 

risikoen er.45 Derfor kan overvejelsen af arten eller mængden af revisionsbevis være vigtigere, når 

iboende risici vedrørende et regnskabsmæssigt skøn vurderes at ligge i den øvre ende af spektret over 

iboende risici. 

Skalerbarhed 

A84. Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisors yderligere revisionshandlinger påvirkes af 

eksempelvis: 

 De vurderede risici for væsentlig fejlinformation, som har indvirkning på, hvor overbevisende 

revisionsbeviset nødvendigvis skal være, og på den metode, revisor vælger til at revidere et 

regnskabsmæssigt skøn. F.eks. kan de vurderede risici for væsentlig fejlinformation vedrørende 

revisionsmålene ”tilstedeværelse” eller ”værdiansættelse” være lavere for en ganske ukompliceret 

hensættelse til bonus, som udbetales til medarbejdere umiddelbart efter balancedagen. I denne 

situation kan det være mere hensigtsmæssigt for revisor at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis ved at vurdere begivenheder, der er indtruffet frem til datoen for revisors erklæring, 

i stedet for at anvende andre testmetoder.  

 Årsagerne til de vurderede risici for væsentlig fejlinformation.  

Når revisor har til hensigt at basere sig på relevante kontrollers operationelle effektivitet (jf. afsnit 19) 

A85.  Det kan være passende at teste relevante kontrollers operationelle effektivitet, når den iboende risiko 

vurderes at ligge i den øvre ende af spektret over iboende risici, herunder for betydelige risici. Dette kan 

være tilfældet, når det regnskabsmæssige skøn er forbundet med eller påvirkes af høj grad af 
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kompleksitet. Når det regnskabsmæssige skøn påvirkes af høj grad af subjektivitet og derfor kræver, at 

den daglige ledelse udøver betydelige vurderinger, kan iboende begrænsninger i effektiviteten af 

kontrollernes udformning medføre, at revisor har større fokus på substanshandlinger end på at teste 

kontrollernes operationelle effektivitet. 

A86.  Ved fastlæggelsen af arten, den tidsmæssige placering og omfanget af testen af kontrollernes 

operationelle effektivitet vedrørende regnskabsmæssige skøn kan revisor overveje faktorer såsom: 

 Arten, hyppigheden og mængden af transaktioner  

 om kontrollerne er udformet effektivt, herunder om disse er udformet på passende vis som 

reaktion på den vurderede iboende risiko samt styrken af overvågningen  

 specifikke kontrollers betydning for de overordnede kontrolmål og processer, der findes hos 

virksomheden, herunder hvor avanceret informationssystemet er i forhold til at understøtte 

transaktioner  

 overvågningen af kontroller og identificerede mangler i den interne kontrol 

 arten af de risici, som kontrollerne forventes at håndtere, eksempelvis kontroller vedrørende 

udøvelsen af skøn sammenholdt med kontroller vedrørende underliggende data  

 kompetencerne hos de personer, der deltager i kontrolaktiviteterne  

 hyppigheden af udførelsen af kontrolaktiviteterne, og  

 dokumentationen for udførelsen af kontrolaktiviteterne. 

Substanshandlinger alene kan ikke give tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

A87.  Inden for nogle brancher, som f.eks. den finansielle sektor, gør den daglige ledelse omfattende brug af 

it til at drive virksomhed. Der kan således være større sandsynlighed for, at der er risici forbundet med 

visse regnskabsmæssige skøn, for hvilke substanshandlinger alene ikke kan give tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis.  

A88. Omstændigheder, hvor der kan foreligge risici, for hvilke substanshandlinger alene ikke kan give 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på revisionsmålsniveau, omfatter: 

  Når kontroller er nødvendige for at kompensere for risici forbundet med initiering, registrering, 

behandling eller rapportering af informationer, som er indhentet uden for finansbogføringen og 

undermoduler.  

 Informationer, der understøtter en eller flere revisionsmål, initieres, registreres, behandles eller 

rapporteres elektronisk. Dette vil sandsynligvis være tilfældet, når der er tale om en stor mængde 

transaktioner eller data, eller der anvendes en kompleks model, som kræver omfattende brug af 

it for at sikre, at informationerne er nøjagtige og fuldstændige. En kompleks hensættelse til 

forventede kredittab kan være nødvendig for en finansiel institution eller en forsyningsvirksomhed. 

Når der eksempelvis er tale om en forsyningsvirksomhed, kan de data, der anvendes til at opgøre 

hensættelsen til forventede kredittab, omfatte mange små saldi, som hidrører fra et stort antal 

transaktioner. Revisor kan i sådanne tilfælde konkludere, at der ikke kan opnås tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis uden at teste kontrollerne omkring den model, der er anvendt til at opgøre 

hensættelsen til forventede kredittab. 

I sådanne tilfælde kan revisionsbevisets tilstrækkelighed og egnethed afhænge af den operationelle 

effektivitet af kontrollerne af nøjagtigheden og fuldstændigheden af informationen.  
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A89. Som led i revisionen af regnskaberne for visse virksomheder (såsom banker eller forsikringsselskaber) 

kan revisor være pålagt ved lov eller øvrig regulering at udføre yderligere handlinger i relation til, eller at 

afgive en konklusion med sikkerhed om, den interne kontrol. Det kan under disse og andre lignende 

omstændigheder være muligt for revisor at anvende information, der er indhentet under udførelsen af 

sådanne handlinger, som revisionsbevis, afhængigt af om der er indtruffet efterfølgende ændringer, som 

kan påvirke relevansen heraf for revisionen. 

Betydelige risici (jf. afsnit 20) 

A90.  Når revisors yderligere revisionshandlinger som reaktion på en betydelig risiko alene består af 

substanshandlinger, kræver ISA 330,46 at disse handlinger omfatter detailtest. Sådanne detailtest kan, 

efter omstændighederne, udformes og udføres efter en af de i afsnit 18 i denne ISA beskrevne metoder, 

baseret på revisors professionelle dømmekraft. Eksempler på detailtest for betydelige risici vedrørende 

regnskabsmæssige skøn omfatter: 

 Undersøgelse, f.eks. undersøgelse af kontrakter for at bekræfte vilkår eller forudsætninger. 

 Genberegning, f.eks. efterprøvning af en models matematiske nøjagtighed. 

 Afstemning af forudsætninger, der er anvendt i understøttende dokumentation såsom information 

offentliggjort af tredjemand. 

Opnåelse af revisionsbevis fra begivenheder indtruffet frem til datoen for revisors erklæring (jf. afsnit 21) 

A91.  I nogle tilfælde kan opnåelse af revisionsbevis fra begivenheder, der indtræffer frem til datoen på revisors 

erklæring, give tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at imødegå risiciene for væsentlig fejlinformation. 

Eksempelvis kan salg af hele lagerbeholdningen af et udgået produkt kort tid efter balancedagen give 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for skønnet over produktets nettorealisationsværdi på 

balancedagen. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at gøre brug af denne testmetode sammen 

med en anden metode som anført i afsnit 18. 

A92.  For nogle regnskabsmæssige skøn er det usandsynligt, at begivenheder, der indtræffer frem til datoen 

for revisors erklæring, giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende det regnskabsmæssige 

skøn. Forhold eller begivenheder, der vedrører visse regnskabsmæssige skøn, udvikler sig f.eks. kun 

over en længere periode. På grund af formålet med målingen af regnskabsmæssige skøn til dagsværdi 

vil information efter balancedagen muligvis heller ikke afspejle de begivenheder eller forhold, der 

foreligger på balancedagen, og vil derfor muligvis ikke være relevante for målingen af det 

regnskabsmæssige skøn over dagsværdi. 

A93.  Selvom revisor beslutter ikke at anvende denne testmetode for specifikke regnskabsmæssige skøn, skal 

revisor overholde ISA 560. ISA 560 kræver, at revisor udfører revisionshandlinger, der er udformet med 

henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at alle de begivenheder, der er indtruffet 

mellem balancedagen og datoen på revisors erklæring, og som kræver tilpasning af eller oplysning i 

regnskabet, er blevet identificeret47 og behørigt afspejlet i regnskabet.48 Eftersom måling af mange 

regnskabsmæssige skøn, ud over de regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, sædvanligvis afhænger 

af udfaldet af fremtidige forhold, transaktioner eller begivenheder, er revisors arbejde i henhold til ISA 

560 særligt relevant. 

                                                           

46      ISA 330, afsnit 21 
47      ISA 560, afsnit 6 
48      ISA 560, afsnit 6 
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Test af, hvordan den daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige skøn (jf. afsnit 22) 

A94.  Test af, hvordan den daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige skøn, kan være en passende 

metode, når f.eks.: 

 Revisors gennemgang af lignende regnskabsmæssige skøn, der er udøvet i regnskabet for den 

foregående periode, tyder på, at den daglige ledelses proces for indeværende periode er 

passende. 

 Det regnskabsmæssige skøn er baseret på en stor population af enheder af lignende art, der 

enkeltvis ikke er betydelige.  

 Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme angiver, hvordan den daglige ledelse forventes 

at udøve det regnskabsmæssige skøn. Dette kan f.eks. være tilfældet for en hensættelse til 

forventede kredittab. 

 Det regnskabsmæssige skøn stammer fra den rutinemæssige behandling af data. 

Test af, hvordan den daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige skøn, kan ligeledes være en 

passende metode, hvis ingen af de øvrige testmetoder er praktisk mulige at udføre, eller kan være en 

passende metode kombineret med en af de øvrige testmetoder.  

Ændringer i metoder, betydelige forudsætninger og data fra tidligere perioder (jf. afsnit 23(a), 24(a), 25(a)) 

A95.  Når en ændring fra tidligere perioder i en metode, betydelig forudsætning eller data ikke er baseret på 

nye omstændigheder eller nye informationer, eller når betydelige forudsætninger ikke er konsistente 

med hinanden og med dem, der er anvendt i andre regnskabsmæssige skøn, eller med tilknyttede 

forudsætninger, der er anvendt på virksomhedens øvrige forretningsområder, kan revisor have behov 

for at have yderligere drøftelser med den daglige ledelse om omstændighederne og derved udfordre 

den daglige ledelse i forhold til egnetheden af de anvendte forudsætninger.  

Indikationer på manglende neutralitet hos ledelsen (jf. afsnit 23(b), 24(b), 25(b)) 

A96.  Når revisor identificerer indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen, kan revisor have 

behov for yderligere drøftelser med den daglige ledelse og have behov for at genoverveje, om der er 

opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at den anvendte metode og de anvendte 

forudsætninger og data var passende og kunne understøttes efter omstændighederne. Et eksempel på 

en indikation på manglende neutralitet hos ledelsen for et specifikt regnskabsmæssigt skøn kan være, 

når den daglige ledelse har opstillet et passende interval for flere forskellige forudsætninger og i hvert 

tilfælde har lagt den anvendte forudsætning i den ende af intervallet, som resulterede i det mest positive 

måleudfald. 

Metoder  

Valg af metoden (jf. afsnit 23(a))  

A97.  Relevante overvejelser, som revisor kan gøre sig vedrørende egnetheden af den valgte metode, i forhold 

til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, og, hvis det er passende, egnetheden af ændringer 

fra den foregående periode, kan omfatte: 

 Om den daglige ledelses rationale for den valgte metode er passende 
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 om metoden efter omstændighederne er passende i betragtning af arten af det 

regnskabsmæssige skøn, kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, andre 

værdiansættelsesmetoder eller -teknikker, regulatoriske krav samt det forretningsområde, den 

branche og de omgivelser, virksomheden opererer i 

 når den daglige ledelse har fastlagt, at forskellige metoder resulterer i et interval af betydeligt 

forskellige skøn, hvordan den daglige ledelse har undersøgt årsagerne til sådanne forskelle, og  

 om ændringen er baseret på nye omstændigheder eller nye informationer. Er dette ikke tilfældet, 

er ændringen måske ikke rimelig eller i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme. Vilkårlige ændringer medfører inkonsistente regnskaber over tid og kan resultere 

i fejlinformation i regnskabet eller være en indikation på mulig manglende neutralitet hos ledelsen 

(jf. desuden afsnit A133-A136). 

Disse forhold er vigtige, når den relevante regnskabsmæssige begrebsramme ikke foreskriver en 

målemetode eller tillader flere forskellige metoder.  

Komplekse modeller (jf. afsnit 23(d)) 

A98.  Der er større sandsynlighed for, at en model og den tilknyttede metode er kompleks, når: 

 Forståelsen og anvendelsen af metoden, herunder udformningen af modellen og valget og 

anvendelsen af passende data og forudsætninger, kræver specialiserede færdigheder eller 

specialviden 

 det er vanskeligt at indhente data, der er nødvendige for at anvende modellen, fordi der er 

begrænsninger i tilgængeligheden til eller muligheden for at observere data, eller 

 det er vanskeligt at opretholde integriteten (f.eks. nøjagtighed, konsistens eller fuldstændighed) 

af data og forudsætninger i anvendelsen af modellen på grund af mange forskellige 

værdiansættelseskarakteristika, mange forskellige sammenhænge mellem dem eller flere 

iterative beregninger. 

A99. Forhold, som revisor kan overveje, når den daglige ledelse anvender en kompleks model, omfatter 

eksempelvis, om: 

 Modellen valideres, inden den anvendes, eller når der er sket en ændring heri, og periodisk 

gennemgås for at sikre, at den stadig er egnet til det tilsigtede brug. Virksomhedens 

valideringsproces kan omfatte vurdering af: 

o Modellens teoretiske forsvarlighed 

o modellens matematiske integritet 

o nøjagtigheden og fuldstændigheden af modellens data og forudsætninger, og 

o modellens output sammenlignet med faktiske transaktioner. 

 Der findes passende politikker og procedurer for kontrol med ændringer. 

 Den daglige ledelse bruger passende færdigheder og viden ved anvendelse af modellen. 

Disse overvejelser kan også være nyttige for en metode, som ikke involverer en kompleks model. 

A100. Den daglige ledelse kan foretage justeringer til modellens output for at opfylde kravene i den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme. I nogle brancher betegnes sådanne justeringer som 

”ledelsesmæssige justeringer”. Når der er tale om regnskabsmæssige skøn over dagsværdien, kan det 
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være relevant at overveje, om justeringer til modellens eventuelle output afspejler de forudsætninger, 

som markedsdeltagere ville anvende under lignende omstændigheder.  

Opretholdelse af integriteten af betydelige forudsætninger og data, der indgår i anvendelsen af metoden (jf. 

afsnit 23(e)) 

A101. ”Opretholdelse af integriteten af betydelige forudsætninger og data ved anvendelsen af metoden” vil 

sige opretholdelse af nøjagtigheden og fuldstændigheden af data og forudsætninger gennem alle faser 

af informationsbehandlingen. Opretholdes sådan integritet ikke, kan dette resultere i forvanskning af 

data og forudsætninger og medføre fejlinformation. I den forbindelse kan revisors relevante overvejelser 

omfatte, om data og forudsætninger påvirkes af eventuelle ændringer, som den daglige ledelse 

påtænker, samt ikke ændres utilsigtet i forbindelse med input, lagring, fremfinding, overførsel eller 

behandling. 

Betydelige forudsætninger (jf. afsnit 24) 

A102.Relevante overvejelser, som revisor kan gøre sig vedrørende egnetheden af de betydelige 

forudsætninger i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme og, hvis det er passende, 

egnetheden af ændringer fra den foregående periode, kan omfatte: 

 Den daglige ledelses rationale for valget af forudsætningen  

 om forudsætningen efter omstændighederne er passende i betragtning af arten af det 

regnskabsmæssige skøn, kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme samt det 

forretningsområde, den branche og de omgivelser, virksomheden opererer i, og 

 om en ændring i valget af en forudsætning i forhold til tidligere perioder er baseret på nye 

omstændigheder eller ny information. Er dette ikke tilfældet, er ændringen måske ikke rimelig eller 

i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Vilkårlige ændringer 

i et regnskabsmæssigt skøn kan medføre væsentlig fejlinformation i regnskabet eller være en 

indikation på mulig manglende neutralitet hos ledelsen (jf. afsnit A133-A136). 

A103. Den daglige ledelse kan afhængigt af omstændighederne vurdere alternative forudsætninger for eller 

udfald af de regnskabsmæssige skøn, som kan opnås ved hjælp af en række metoder. En mulig metode 

er en følsomhedsanalyse. Dette kunne omfatte fastlæggelse af, hvordan et regnskabsmæssigt skøns 

beløbsstørrelse varierer efter de forskellige forudsætninger. Selv for regnskabsmæssige skøn, der er 

målt til dagsværdi, kan der være variationer, fordi forskellige markedsdeltagere anvender forskellige 

forudsætninger. En følsomhedsanalyse kan føre til udarbejdelsen af en række mulige udfald, som den 

daglige ledelse undertiden karakteriserer som et udfaldsinterval, og herunder "pessimistiske" eller 

"optimistiske" udfald.  

A104. Gennem det kendskab, der er opnået under udførelsen af revisionen, kan revisor være blevet 

opmærksom på eller have opnået en forståelse af forudsætninger, der er anvendt på andre områder af 

virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter. Sådanne forhold kan f.eks. omfatte forretningsudsigter, 

forudsætninger i strategidokumenter samt fremtidige pengestrømme. Hvis den opgaveansvarlige 

partner derudover har udført andre opgaver for virksomheden, kræver ISA 315 (ajourført),49 at den 

opgaveansvarlige partner skal overveje, om den information, der er opnået fra sådanne andre opgaver, 

er relevant for identifikationen af risici for væsentlig fejlinformation. Sådan information kan også være 
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nyttig at overveje, når der skal tages stilling til, om betydelige forudsætninger er konsistente med 

hinanden og med dem, der anvendes i andre regnskabsmæssige skøn.  

A105. Set i lyset af kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kan egnetheden af de 

betydelige forudsætninger afhænge af den daglige ledelses intentioner om og evne til at udføre visse 

handlinger. Den daglige ledelse dokumenterer ofte planer og intentioner, der er relevante for specifikke 

aktiver eller forpligtelser, og den regnskabsmæssige begrebsramme kan indeholde krav til den daglige 

ledelse herom. Arten og omfanget af revisionsbevis, der skal opnås for den daglige ledelses intentioner 

og evner, er et spørgsmål om faglig vurdering. Hvor det er passende, kan revisors handlinger omfatte 

følgende: 

 Gennemgang af den daglige ledelses historik for at gennemføre sine intentioner. 

 Inspektion af skriftlige planer og anden dokumentation, herunder – hvor dette er relevant – formelt 

godkendte budgetter, beføjelser eller referater. 

 Forespørgsel til den daglige ledelse om baggrunden for en bestemt handling. 

 Gennemgang af begivenheder efter balancedagen og frem til datoen på revisors erklæring. 

 Vurdering af virksomhedens evne til at udføre en bestemt handling i lyset af virksomhedens 

økonomiske forhold, herunder betydningen af virksomhedens eksisterende forpligtelser, samt 

lovgivningsmæssige, regulatoriske eller kontraktlige begrænsninger, som kunne påvirke 

muligheden for at gennemføre den daglige ledelses planlagte handlinger. 

 Overvejelse af, om den daglige ledelse har overholdt eventuelle relevante dokumentationskrav i 

den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. 

Der kan dog være visse regnskabsmæssige begrebsrammer, der ikke tillader, at der tages hensyn til 

den daglige ledelses intentioner eller planer ved udøvelse af et regnskabsmæssigt skøn. Dette er ofte 

tilfældet med regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, idet det er en forudsætning for opfyldelse af 

formålet med målingen, at de betydelige forudsætninger, der anvendes, afspejler markedsdeltagernes. 

Data (jf. afsnit 25(a)) 

A106. Relevante overvejelser, som revisor kan gøre sig vedrørende egnetheden af de valgte data, set i lyset 

af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme og, hvis det er relevant, om ændringer fra den 

foregående periode er passende, kan omfatte: 

 Den daglige ledelses rationale for valget af data 

 om dataene efter omstændighederne er passende i betragtning af arten af det regnskabsmæssige 

skøn, kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme samt det forretningsområde, 

den branche og de omgivelser, virksomheden opererer i, og 

 om ændringen i valget af datakilder eller data fra tidligere perioder er baseret på nye 

omstændigheder eller nye informationer. Er dette ikke tilfældet, vil ændringen sandsynligvis ikke 

være rimelig eller i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. 

Vilkårlige ændringer i et regnskabsmæssigt skøn medfører inkonsistente regnskaber over tid og 

kan resultere i fejlinformation i regnskabet eller kan være en indikation på mulig manglende 

neutralitet hos ledelsen (jf. afsnit A133-A136). 
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Relevans og pålidelighed af data (jf. afsnit 25(c)) 

A107. Når der anvendes informationer, som er tilvejebragt af virksomheden, kræver ISA 500, at revisor 

vurderer, om informationerne er tilstrækkeligt pålidelige til revisors formål, herunder, hvor det måtte være 

nødvendigt efter omstændighederne, at opnå revisionsbevis for informationernes nøjagtighed og 

fuldstændighed, samt vurderer, om informationerne er tilstrækkeligt præcise og detaljerede til revisors 

formål.50 

Komplekse lovmæssige eller kontraktlige vilkår (jf. afsnit 25(d)) 

A108. Handlinger, som revisor kan overveje, når det regnskabsmæssige skøn er baseret på komplekse 

lovmæssige eller kontraktlige vilkår, omfatter: 

 Vurdering af, om der er behov for specialiserede færdigheder eller specialviden for at forstå eller 

fortolke kontrakten 

 forespørgsel til virksomhedens advokat om de lovgivningsmæssige eller kontraktlige vilkår, og 

 inspektion af de underliggende kontrakter for at: 

o Vurdere det underliggende forretningsmæssige formål med transaktionen eller aftalen, og 

o overveje, om kontrakternes vilkår er konsistente med den daglige ledelses forklaringer. 

Den daglige ledelses fastlæggelse af punktestimat og tilknyttede oplysninger om skønsmæssig usikkerhed  

Den daglige ledelses tiltag til at forstå og håndtere skønsmæssig usikkerhed (jf. afsnit 26(a)) 

A109. Relevante overvejelser af, om den daglige ledelse har taget passende skridt til at forstå og håndtere 

skønsmæssig usikkerhed, kan omfatte, om den daglige ledelse har: 

(a) Forstået den skønsmæssige usikkerhed ved at identificere kilderne og vurdere graden af iboende 

variabilitet i måleudfaldet og det deraf følgende interval af rimeligt sandsynlige måleudfald 

(b) identificeret, i hvilket omfang kompleksitet eller subjektivitet i måleprocessen påvirker risikoen for 

væsentlig fejlinformation, og har håndteret de deraf følgende risici for fejlinformation ved at 

anvende:  

(i) Passende færdigheder og viden til at udøve regnskabsmæssige skøn, og 

(ii) faglige vurderinger, herunder ved at identificere og håndtere udsatheden for manglende 

neutralitet hos ledelsen, og 

(c) håndteret skønsmæssig usikkerhed ved på passende vis at fastlægge den daglige ledelses 

punktestimat og tilknyttede oplysninger, som beskriver den skønsmæssige usikkerhed.  

Fastlæggelse af den daglige ledelses punktestimat og tilknyttede oplysninger om skønsmæssig usikkerhed (jf. 

afsnit 26(b)) 

A110. Forhold, der kan være relevante vedrørende fastlæggelsen af den daglige ledelses punktestimat og 

udarbejdelsen af tilknyttede oplysninger om skønsmæssig usikkerhed, omfatter, om:  
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 De anvendte metoder og data blev udvalgt på passende vis, herunder når alternative metoder for 

udøvelse af det regnskabsmæssige skøn og alternative datakilder var tilgængelige. 

 De anvendte værdiansættelseskarakteristika var passende og fuldstændige. 

 De anvendte forudsætninger blev fastlagt ud fra et interval af rimeligt sandsynlige beløb og blev 

understøttet af passende data, der er relevante og pålidelige. 

 De anvendte data var passende, relevante og pålidelige, og integriteten af de pågældende data 

var opretholdt. 

 Beregningerne blev anvendt i overensstemmelse med metoden og var opgjort korrekt. 

 Den daglige ledelses punktestimat er valgt på passende vis fra de rimeligt sandsynlige 

måleudfald. 

 De tilknyttede oplysninger, på passende vis, beskriver beløbet som et skøn og forklarer arten af 

og begrænsningerne i processen for estimering, herunder variabiliteten i de rimeligt sandsynlige 

måleudfald. 

A111. Relevante overvejelser, som revisor skal gøre sig vedrørende egnetheden af den daglige ledelses 

punktestimat, kan omfatte: 

 Om den daglige ledelse har fulgt kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, når 

kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme foreskriver anvendelsen af et 

punktestimat, efter overvejelse af de alternative udfald og forudsætninger, eller foreskriver 

anvendelse af en specifik målemetode. 

 Om den daglige ledelse har foretaget vurderinger, hvor kravene i den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme er taget i betragtning, når den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme ikke har angivet, hvordan et beløb skal udvælges fra de rimeligt sandsynlige 

måleudfald. 

A112. Relevante overvejelser, som revisor skal gøre sig vedrørende den dag lige ledelses oplysninger om 

skønsmæssig usikkerhed, omfatter kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, som 

kan omfatte oplysninger: 

 Som beskriver beløbet som et skøn og forklarer arten af og begrænsningerne i processen for 

udøvelse heraf, herunder variabiliteten i de rimeligt sandsynlige måleudfald. Begrebsrammen kan 

også kræve yderligere oplysninger for at opfylde et oplysningsformål. 51 

 Om anvendt regnskabspraksis vedrørende regnskabsmæssige skøn. Afhængigt af 

omstændighederne kan den relevante anvendte regnskabspraksis omfatte forhold såsom de 

specifikke principper, grundlag, normer, regler og den praksis, der er anvendt ved udarbejdelsen 

og præsentationen af regnskabsmæssige skøn i regnskabet. 

 Om væsentlige vurderinger (f.eks. sådanne, som havde størst indflydelse på de i regnskabet 

indregnede beløb) samt betydelige fremadrettede forudsætninger eller andre kilder til 

skønsmæssig usikkerhed. 
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 I visse tilfælde kan der være behov for yderligere oplysninger ud over dem, som udtrykkeligt kræves 

efter den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, for at opnå et retvisende billede, eller, når der 

er tale om en begrebsramme, der ikke kan fraviges, for at regnskabet ikke er misvisende. 

A113. Des højere grad af skønsmæssig usikkerhed et regnskabsmæssigt skøn er forbundet med, des mere 

sandsynligt er det, at risiciene for væsentlig fejlinformation bliver vurderet som højere, hvorfor mere 

overbevisende revisionsbevis er nødvendigt for at fastlægge, i overensstemmelse med afsnit 35, om 

den daglige ledelses punktestimat og tilknyttede oplysninger vedrørende skønsmæssig usikkerhed er 

rimelige, set i lyset af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, eller indeholder fejlinformation. 

A114. Hvis revisors overvejelser vedrørende den skønsmæssige usikkerhed, der er forbundet med et 

regnskabsmæssigt skøn og de tilknyttede oplysninger, er et forhold, som har krævet betydelig 

opmærksomhed fra revisors side, kan dette være et centralt forhold ved revisionen.52 

Når den daglige ledelse ikke har taget passende skridt til at forstå og håndtere skønsmæssig usikkerhed (jf. 

afsnit 27)  

A115. Når revisor fastslår, at den daglige ledelse ikke har taget passende skridt til at forstå og håndtere 

skønsmæssig usikkerhed, kan yderligere handlinger, som revisor kan anmode den daglige ledelse om 

at udføre for at forstå skønsmæssig usikkerhed, f.eks. omfatte overvejelse af alternative forudsætninger 

eller udførelse af en følsomhedsanalyse.  

A116. Ved overvejelsen af, om det kan lade sig gøre at fastlægge et punktestimat eller et interval, kan det 

være nødvendigt for revisor at tage i betragtning, om revisor vil kunne gøre dette uden at kompromittere 

kravene til uafhængighed. Dette kan omfatte relevante etiske krav, som håndterer forbud mod at påtage 

sig ledelsesansvar. 

A117. Hvis revisor fastslår, efter at have overvejet den daglige ledelses reaktion, at det ikke kan lade sig gøre 

for revisor at fastlægge revisors punktestimat eller beløbsinterval, skal revisor vurdere konsekvenserne 

for revisionen eller revisors konklusion om regnskabet i overensstemmelse med afsnit 34. 

Fastlæggelse af revisors punktestimat eller anvendelse af revisors beløbsinterval (jf. afsnit 28-29) 

A118. Fastlæggelse af revisors punktestimat eller beløbsinterval, med henblik på at vurdere den daglige 

ledelses punktestimat og tilknyttede oplysninger om skønsmæssig usikkerhed, kan være en passende 

metode, hvis eksempelvis: 

 Revisors gennemgang af lignende regnskabsmæssige skøn, der er udøvet i forbindelse med den 

foregående periodes regnskab, tyder på, at den daglige ledelses proces sandsynligvis ikke 

forventes at være effektiv for indeværende periode. 

 Virksomhedens kontroller vedrørende og med den daglige ledelses processer for udøvelse af 

regnskabsmæssige skøn ikke er hensigtsmæssigt udformet eller implementeret.  

 Begivenheder eller transaktioner mellem balancedagen og datoen for revisors erklæring ikke er 

behørigt taget i betragtning, når det er passende for den daglige ledelse at gøre dette, og sådanne 

begivenheder eller transaktioner synes at modsige den daglige ledelses punktestimat.  

 Der er passende alternative forudsætninger eller relevante datakilder, som kan anvendes til at 

fastlægge revisors punktestimat eller beløbsinterval.  
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 Den daglige ledelse ikke har taget passende skridt til at forstå eller håndtere skønsmæssig 

usikkerhed (jf. afsnit 27). 

A119. Beslutningen om at fastlægge et punktestimat eller et beløbsinterval kan også være påvirket af den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme, der kan foreskrive anvendelsen af et punktestimat, efter 

overvejelse af de alternative udfald og forudsætninger, eller foreskrive anvendelse af en bestemt 

målemetode (f.eks. anvendelse af en tilbagediskonteret sandsynlighedsvægtet forventet værdi eller det 

mest sandsynlige udfald). 

A120. Revisors beslutning om, hvorvidt der skal fastlægges et punktestimat i stedet for et beløbsinterval, kan 

afhænge af skønnets art og revisors vurdering af omstændighederne. Eksempelvis kan skønnets art 

være et sådant, at der forventes at være mindre variabilitet i de rimeligt sandsynlige udfald. Under disse 

omstændigheder kan fastlæggelsen af et punktestimat være en effektiv metode, især når det kan 

fastlægges med højere grad af præcision. 

A121. Revisor kan fastlægge et punktestimat eller et beløbsinterval på en række forskellige måder, f.eks. ved 

at: 

 Anvende en anden model end den, som den daglige ledelse har anvendt, eksempelvis en model, 

der er kommercielt tilgængelig til anvendelse i en bestemt sektor eller branche, eller en internt 

udviklet model, eller en model udviklet af revisor. 

 Anvende den daglige ledelses model, men samtidig anvende alternative forudsætninger eller 

datakilder i forhold til dem, der er anvendt af den daglige ledelse. 

 Anvende revisors egen model, men fastlægge forudsætninger som alternativer til dem, der er 

anvendt af den daglige ledelse.  

 Ansætte eller engagere en person med ekspertviden til at udvikle eller anvende en model eller til 

at opstille relevante forudsætninger.  

 Overveje andre sammenlignelige forhold, transaktioner eller begivenheder eller, hvor dette er 

relevant, markeder for sammenlignelige aktiver eller forpligtelser. 

A122. Revisor kan også fastlægge et punktestimat eller et beløbsinterval udelukkende for en del af det 

regnskabsmæssige skøn (f.eks. for en bestemt forudsætning, eller når kun en bestemt del af det 

regnskabsmæssige skøn medfører risiko for væsentlig fejlinformation). 

A123. Når revisor anvender egne metoder, forudsætninger eller data til at fastlægge et punktestimat eller et 

beløbsinterval, kan revisor opnå bevis for egnetheden af den daglige ledelses metoder, forudsætninger 

eller data. Når revisor eksempelvis anvender egne forudsætninger til at fastlægge et beløbsinterval for 

at vurdere, om den daglige ledelses punktestimat er passende, kan revisor også have for øje, om den 

daglige ledelses vurderinger i forbindelse med valget af de betydelige forudsætninger, der er anvendt i 

udøvelsen af det regnskabsmæssige skøn, medfører indikationer på mulig manglende neutralitet hos 

ledelsen.  

A124. Kravet i afsnit 29(a) om, at revisor skal fastlægge, at beløbsintervallet kun indeholder beløb, som 

understøttes af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, betyder ikke, at revisor forventes at opnå 

revisionsbevis for at understøtte hvert enkelt muligt udfald i intervallet. Revisor vil sandsynligvis snarere 

opnå bevis for at kunne fastlægge, at punkterne i begge ender af intervallet er rimelige efter 

omstændighederne, hvorved dette understøtter, at beløb, der ligger mellem disse to punkter, ligeledes 

er rimelige. 
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A125 Revisors beløbsinterval kan være flere gange større end væsentlighedsniveauet for regnskabet som 

helhed, især når væsentlighedsniveauet er baseret på driftsresultatet (f.eks. resultat før skat), og 

væsentlighedsniveauet er relativt lavt i forhold til aktivsummen eller andre benchmarks baseret på 

balancen. Der er større sandsynlighed for, at denne situation opstår under omstændigheder, hvor den 

skønsmæssige usikkerhed, der er forbundet med det regnskabsmæssige skøn, er flere gange større 

end væsentlighedsniveauet, hvilket er mere almindeligt forekommende for visse typer af 

regnskabsmæssige skøn eller i visse brancher, såsom forsikrings- eller banksektoren, hvor det er mere 

typisk at have høj grad af skønsmæssig usikkerhed, og der kan i den henseende være specifikke krav i 

den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Baseret på de udførte handlinger og det 

revisionsbevis, der er opnået i overensstemmelse med kravene i denne ISA, kan revisor konkludere, at 

et beløbsinterval, der er flere gange større end væsentlighedsniveauet, efter revisors vurdering er 

passende efter omstændighederne. Er dette tilfældet, bliver revisors vurdering af rimeligheden af 

oplysningerne om skønsmæssig usikkerhed endnu vigtigere, især om sådanne oplysninger på 

passende vis formidler den høje grad af skønsmæssig usikkerhed og intervallet af mulige udfald. Afsnit 

A139-A144 indeholder yderligere overvejelser, der kan være relevante under disse omstændigheder. 

Andre overvejelser vedrørende revisionsbevis (jf. afsnit 30) 

A126. Informationer, der skal anvendes som revisionsbevis for risici for væsentlig fejlinformation vedrørende 

regnskabsmæssige skøn, kan være tilvejebragt af virksomheden, udarbejdet ved at anvende arbejdet 

fra en ledelsesudpeget ekspert eller fremkommet fra en ekstern informationskilde.  

Eksterne informationskilder 

A127. Som forklaret i ISA 500,53 påvirkes pålideligheden af informationer fra en ekstern informationskilde af 

kilden, art samt de omstændigheder, hvorunder den er indhentet. Følgelig kan arten og omfanget af 

revisors yderligere revisionshandlinger med henblik på at vurdere pålideligheden af den information, der 

er anvendt i udøvelsen af et regnskabsmæssigt skøn, variere afhængigt af arten af disse faktorer. F.eks.: 

 Når markeds- eller branchedata, kurser eller prissætningsrelaterede data indhentes fra en enkelt 

informationskilde, der er specialiseret i sådan information, kan revisor indhente en pris fra en 

alternativ, uafhængig kilde, som disse kan sammenlignes med. 

 Når markeds- eller branchedata, kurser eller prissætningsrelaterede data indhentes fra flere 

forskellige uafhængige, eksterne informationskilder og indikerer konsensus på tværs af disse 

kilder, behøver revisor muligvis ikke at opnå ligeså stærkt bevis for dataenes pålidelighed fra den 

enkelte kilde. 

 Når informationer, der er indhentet fra flere forskellige informationskilder, indikerer divergerende 

opfattelser i markedet, kan revisor søge at forstå grundene til disse divergerende opfattelser. De 

divergerende opfattelser kan være et resultat af anvendelsen af forskellige metoder, 

forudsætninger eller data. F.eks. kan en kilde anvende aktuelle priser, og en anden kilde kan 

anvende fremtidige priser. Når de divergerende opfattelser vedrører skønsmæssig usikkerhed, 

skal revisor ifølge afsnit 26(b) opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, om oplysningerne i 

regnskabet, som beskriver den skønsmæssige usikkerhed, er rimelige i forhold til den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme. I sådanne tilfælde er faglig vurdering også vigtig, når 

informationen om de anvendte metoder, forudsætninger eller data vurderes. 
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 Når informationer, der er indhentet fra en ekstern informationskilde, er blevet udviklet af den 

pågældende kilde under anvendelse af dennes egne modeller. Afsnit A33f i ISA 500 giver relevant 

vejledning. 

A128. For regnskabsmæssige skøn over dagsværdien kan yderligere overvejelser om relevansen og 

pålideligheden af den information, der er indhentet fra eksterne informationskilder, omfatte:  

(a) Om dagsværdierne er baseret på handler med samme finansielle instrument eller noteringer på 

aktive markeder 

(b) hvordan transaktionerne er blevet identificeret og anset for sammenlignelige, når dagsværdierne 

er baseret på transaktioner med sammenlignelige aktiver eller forpligtelser  

(c) når der ikke foreligger transaktioner for hverken aktivet eller forpligtelsen eller sammenlignelige 

aktiver eller forpligtelser, hvordan informationen blev udarbejdet, herunder om de udarbejdede og 

anvendte input svarer til de forudsætninger, som markedsdeltagere ville have anvendt i 

prissætningen af aktivet eller forpligtelsen, hvis det er relevant, og 

(d) når dagsværdimålingen er baseret på en mæglers prisstillelse, om prisstillelsen:  

(i) Er baseret på prisstillelser fra en mægler, der handler i samme type finansielle instrument 

(ii) er bindende eller ikke-bindende, hvor der lægges større vægt på priser baseret på bindende 

tilbud, og  

(iii) afspejler markedsforholdene pr. balancedagen, når dette kræves efter den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme. 

A129. Når der anvendes information fra en ekstern informationskilde som revisionsbevis, er en relevant 

overvejelse for revisor, om der kan indhentes information om de metoder, forudsætninger og andre data, 

som den eksterne informationskilde har anvendt, eller om informationen er tilstrækkeligt detaljeret. Dette 

kan være begrænset i visse henseender og således påvirke revisors overvejelse af arten, den 

tidsmæssige placering og omfanget af handlinger, der skal udføres. Eksempelvis tilvejebringer prisstiller 

ofte information om deres metoder og forudsætninger fordelt på aktivtype i stedet for på de enkelte 

værdipapirer. Mæglere afgiver ofte begrænset information om deres input og forudsætninger, når de 

afgiver vejledende prisstillelser for enkelte værdipapirer. Afsnit A33g i ISA 500 indeholder vejledning 

angående begrænsninger vedrørende tilvejebringelsen af understøttende information pålagt af den 

eksterne informationskilde. 

Ledelsesudpeget ekspert 

A130. Forudsætninger vedrørende regnskabsmæssige skøn, som er udøvet eller identificeret af en 

ledelsesudpeget ekspert, bliver ledelsens forudsætninger, når de anvendes af ledelsen ved udøvelsen 

af regnskabsmæssige skøn. Revisor anvender derfor de relevante krav i denne ISA på sådanne 

forudsætninger.  

A131. Hvis en ledelsesudpeget eksperts arbejde involverer anvendelsen af metoder eller datakilder 

vedrørende regnskabsmæssige skøn, eller udviklingen eller tilvejebringelsen af resultater eller 

konklusioner vedrørende et punktestimat eller tilknyttede oplysninger, som skal medtages i regnskabet, 

kan kravene i afsnit 21-29 i denne ISA være en hjælp for revisor i anvendelsen af afsnit i 8(c) i ISA 500. 
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Serviceleverandører 

A132. ISA 40254 omhandler revisors forståelse af de ydelser, som leveres af en serviceleverandør, herunder 

intern kontrol, samt revisors reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation. Når virksomheden 

gør brug af ydelser fra en serviceleverandør til at udøve regnskabsmæssige skøn, kan kravene og 

vejledningen i ISA 402 således være en hjælp for revisor i anvendelsen af kravene i denne ISA. 

Indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen (jf. afsnit 32) 

A133. Manglende neutralitet hos ledelsen kan være vanskelig at opdage på regnskabspostniveau og 

konstateres muligvis først, når revisor overvejer grupper af regnskabsmæssige skøn eller de samlede 

regnskabsmæssige skøn, eller ved observation over flere regnskabsperioder. F.eks. hvis 

regnskabsmæssige skøn, der indgår i regnskabet, anses enkeltvis for at være rimelige, men den daglige 

ledelses punktestimater konsekvent ligger i den ene ende af revisors interval for rimelige udfald, der 

giver et mere fordelagtigt finansielt resultat for den daglige ledelse, kan sådanne omstændigheder 

indikere mulig manglende neutralitet hos ledelsen.  

A134. Eksempler på indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen i relation til regnskabsmæssige 

skøn omfatter: 

 Ændringer i et regnskabsmæssigt skøn eller i metoden anvendt  ved udøvelse af dette, når den 

daglige ledelse subjektivt har vurderet, at der har været ændringer i omstændighederne.  

 Udvælgelse eller opstilling af betydelige forudsætninger eller data, der resulterer i et punktestimat, 

som understøtter den daglige ledelses mål. 

 Fastlæggelse af et punktestimat, der kan indikere et optimisk eller pessimistisk mønster. 

Når sådanne indikationer konstateres, kan der være en risiko for væsentlig fejlinformation på enten 

revisionsmåls- eller regnskabspostniveau. Indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen 

udgør ikke i sig selv fejlinformation, der kan anvendes til at drage konklusioner om rimeligheden af de 

enkelte regnskabsmæssige skøn. Revisionsbeviset kan imidlertid i nogle tilfælde indikere fejlinformation 

i stedet for blot at være en indikator på manglende neutralitet hos ledelsen. 

A135. Indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen kan påvirke revisors konklusion vedrørende, 

om revisors risikovurdering og tilknyttede reaktion herpå fortsat er passende. Det kan ligeledes være 

nødvendigt for revisor at overveje konsekvenserne for andre aspekter af revisionen, herunder behovet 

for at sætte yderligere spørgsmålstegn ved, om den daglige ledelses vurderinger ved udøvelsen af 

regnskabsmæssige skøn generelt er passende. Desuden kan indikationer på mulig manglende 

neutralitet hos ledelsen påvirke revisors konklusion om, hvorvidt regnskabet som helhed ikke indeholder 

væsentlig fejlinformation som omtalt i ISA 700 (ajourført).55  

A136. Derudover skal revisor i forbindelse med anvendelsen af ISA 240 vurdere, om ledelsens vurderinger og 

beslutninger under udøvelsen af de regnskabsmæssige skøn, der indgår i regnskabet, indikerer mulig 

manglende neutralitet hos ledelsen, som kan give anledning til væsentlig fejlinformation som følge af 

besvigelser.56 Regnskabsmanipulation sker ofte gennem bevidst fejlvurdering af regnskabsmæssige 

skøn, som kan bestå i bevidst at opgøre regnskabsmæssige skøn for lavt eller for højt. Indikationer på 

mulig manglende neutralitet hos ledelsen, som også kan være en besvigelsesrisikofaktor, kan bevirke, 
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at revisor revurderer risikovurderingen, i særdeleshed vurdering af besvigelsesrisici, samt om de 

tilknyttede reaktioner fortsat er passende.  

Overordnet vurdering baseret på de udførte revisionshandlinger (jf. afsnit 33) 

A137. Efterhånden som revisor udfører planlagte revisionshandlinger, kan det opnåede revisionsbevis bevirke, 

at revisor ændrer arten, den tidsmæssige placering eller omfanget af andre planlagte 

revisionshandlinger.57 I relation til regnskabsmæssige skøn kan revisor blive opmærksom på information 

ved udførelsen af handlinger for at opnå revisionsbevis, der afviger betydeligt fra den information, som 

risikovurderingen blev baseret på. Eksempelvis kan revisor have konstateret, at den eneste årsag til, at 

der er identificeret en risiko for væsentlig fejlinformation, er den subjektivitet, der er relateret til udøvelsen 

af det regnskabsmæssige skøn. Gennem udførelsen af handlinger, som adresserer de vurderede risici 

for væsentlig fejlinformation, kan revisor imidlertid blive opmærksom på, at det regnskabsmæssige skøn 

er mere komplekst end oprindeligt forudsat, hvilket kan skabe tvivl om vurderingen af risikoen for 

væsentlig fejlinformation (f.eks. kan der være behov for at revurdere den iboende risiko, så den ligger i 

den høje ende af spektret over iboende risici på grund af effekten af kompleksiteten), hvorfor revisor kan 

have behov for at udføre yderligere revisionshandlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis.58 

A138. For så vidt angår regnskabsmæssige skøn, der ikke er indregnet, kan revisor i sin vurdering måske 

særligt fokusere på, om indregningskriterierne i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 

faktisk er opfyldt. Når et regnskabsmæssigt skøn ikke er indregnet, og revisor konkluderer, at denne 

behandling er passende, kan nogle regnskabsmæssige begrebsrammer kræve, at omstændighederne 

herfor oplyses i noterne til regnskabet. 

Fastlæggelse af, om de regnskabsmæssige skøn er rimelige eller indeholder fejlinformation (jf. afsnit 9, 35) 

A139. Baseret på de udførte revisionshandlinger og det opnåede bevis fastslås det, om den daglige ledelses 

punktestimat og tilknyttede oplysninger er rimelige eller indeholder fejlinformation: 

 Når revisionsbeviset understøtter et interval, kan intervallet være bredt og i nogle tilfælde udgøre 

flere gange væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed (jf. også afsnit A125). Selvom et 

bredt interval kan være passende efter omstændighederne, kan det indikere, at det er vigtigt for 

revisor at genoverveje, om der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende 

rimeligheden af beløbene i intervallet. 

 Revisionsbeviset kan understøtte et punktestimat, der afviger fra den daglige ledelses 

punktestimat. I sådanne tilfælde udgør forskellen mellem revisors punktestimat og den daglige 

ledelses punktestimat en fejlinformation.  

 Revisionsbeviset kan understøtte et beløbsinterval, der ikke indeholder den daglige ledelses 

punktestimat. I sådanne tilfælde er fejlinformationen forskellen mellem den daglige ledelses 

punktestimat og det nærmeste punkt i revisors interval.  

A140. Afsnit A110-A114 indeholder vejledning, der kan hjælpe revisor til at vurdere den daglige ledelses valg 

af punktestimat og de tilknyttede oplysninger, der skal indgå i regnskabet. 

A141. Når revisors yderligere revisionshandlinger omfatter test af, hvordan den daglige ledelse har udøvet det 

regnskabsmæssige skøn, eller revisor fastlægger et punktestimat eller beløbsinterval, skal revisor opnå 

                                                           

57      ISA 330, afsnit A60 
58      Se også Isa 315 (ajourført), afsnit 31 
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tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for oplysninger, som beskriver den skønsmæssige usikkerhed i 

overensstemmelse med afsnit 26(b) og 29(b) og andre oplysninger i overensstemmelse med afsnit 31. 

Revisor overvejer derefter det revisionsbevis, som er opnået vedrørende oplysninger, som led i den 

overordnede vurdering i overensstemmelse med afsnit 35 af, om de regnskabsmæssige skøn og 

tilknyttede oplysninger er rimelige i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme eller 

indeholder fejlinformation. 

A142. ISA 450 indeholder også vejledning vedrørende kvalitative oplysninger,59 og når fejlinformation i 

oplysningerne kunne være tegn på besvigelser.60 

A143. Når regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme, der giver et retvisende 

billede, inkluderer revisors vurdering af, om regnskabet giver et retvisende billede,61 overvejelse af den 

samlede præsentation, strukturen og indholdet af regnskabet, og hvorvidt regnskabet inklusive 

tilhørende noter præsenterer transaktionerne og begivenhederne således, at der opnås et retvisende 

billede. Eksempelvis når et regnskabsmæssigt skøn er forbundet med høj grad af skønsmæssig 

usikkerhed, kan revisor vurdere, at yderligere oplysninger er nødvendige for at opnå et retvisende 

billede. Hvis den daglige ledelse ikke medtager sådanne yderligere oplysninger, kan revisor konkludere, 

at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. 

A144. ISA 705 (ajourført) indeholder vejledning om konsekvenserne for revisors konklusion, når revisor er af 

den opfattelse, at den daglige ledelses oplysninger i regnskabet er utilstrækkelige eller misvisende, 

herunder f.eks. i relation til skønsmæssig usikkerhed.62 

Skriftlige udtalelser (jf. afsnit 37) 

A145. Skriftlige udtalelser vedrørende regnskabsmæssige skøn kan omfatte: 

 At der ved betydelige vurderinger, der er foretaget ved udøvelsen af de regnskabsmæssige skøn, 

er taget hensyn til al relevant information, som den daglige ledelse har kendskab til. 

 Om konsistensen og egnetheden af udvælgelsen eller anvendelsen af metoder, forudsætninger 

og data, som den daglige ledelse har anvendt ved udøvelsen af de regnskabsmæssige skøn. 

 At forudsætningerne, på passende vis, afspejler den daglige ledelses intentioner og evner til at 

udføre specifikke handlinger på vegne af virksomheden, når det er relevant for de 

regnskabsmæssige skøn og oplysninger. 

 At oplysningerne relateret til de regnskabsmæssige skøn, herunder oplysninger, der beskriver 

skønsmæssig usikkerhed, er fuldstændige og passende i forhold til den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme. 

 At passende specialiserede færdigheder eller ekspertise er blevet anvendt ved udøvelsen af de 

regnskabsmæssige skøn. 

 At ingen efterfølgende begivenheder kræver ændring af de regnskabsmæssige skøn og de 

relaterede oplysninger i regnskabet.  

                                                           

59      ISA 450, afsnit A17 
60      ISA 450, afsnit A22 
61      ISA 700 (ajourført), afsnit 14 
62      ISA 705 (ajourført), afsnit 22-23 
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 Når regnskabsmæssige skøn ikke indregnes eller oplyses i regnskabet, om den daglige ledelses 

beslutning om, at den relevante regnskabsmæssige begrebsrammes kriterier for indregning eller 

oplysning ikke er opfyldte, er passende. 

Kommunikation med den øverste ledelse, den daglige ledelse eller andre relevante parter (jf. afsnit 38) 

A146. I henhold til ISA 260 (ajourført) kommunikerer revisor med den øverste ledelse om revisors holdning til 

betydelige kvalitative aspekter ved virksomhedens regnskabsprincipper vedrørende regnskabsmæssige 

skøn og relaterede oplysninger.63 Bilag 2 indeholder forhold, der specifikt vedrører regnskabsmæssige 

skøn, som revisor kan overveje at kommunikere til den øverste ledelse. 

A147. ISA 265 kræver, at revisor kommunikerer skriftligt med den øverste ledelse om betydelige mangler i den 

interne kontrol, som er identificeret under revisionen.64 Sådanne betydelige mangler kan omfatte 

kontroller relateret til: 

(a) Valget og anvendelsen af en betydelig regnskabspraksis samt valget og anvendelsen af metoder, 

forudsætninger og data 

(b) risikostyring og relaterede systemer 

(c) dataintegritet, herunder når data er indhentet fra en ekstern informationskilde, og 

(d) anvendelsen, udviklingen og valideringen af modeller, herunder modeller, som er indhentet fra en 

ekstern leverandør, samt eventuelle justeringer, der måtte være påkrævede.  

A148. Ud over at kommunikere med den øverste ledelse kan revisor have tilladelse til eller være pålagt at 

kommunikere direkte med myndigheder eller tilsynsorganer. Sådan kommunikation kan være nyttig i 

løbet af revisionen eller i bestemte faser, såsom når revisionen planlægges, eller når revisors erklæring 

færdiggøres. I nogle jurisdiktioner søger myndigheder i den finansielle sektor f.eks. at samarbejde med 

revisorerne om at udveksle information vedrørende udførelsen og anvendelsen af kontroller for 

aktiviteter vedrørende finansielle instrumenter, udfordringer vedrørende værdiansættelse af finansielle 

instrumenter på inaktive markeder, forventede kredittab samt forsikringsmæssige hensættelser, mens 

andre myndigheder muligvis søger at forstå revisors syn på betydelige aspekter af virksomhedens drift, 

herunder virksomhedens skøn over omkostninger. Denne kommunikation kan være nyttig for revisor i 

forbindelse med identifikation, vurdering og reaktionen på risici for væsentlig fejlinformation. 

Dokumentation (jf. afsnit 39) 

A149. ISA 315 (ajourført)65 og ISA 33066 indeholder krav til og vejledning om dokumentering af revisors 

forståelse af virksomheden, risikovurderinger samt reaktioner på vurderede risici. Denne vejledning er 

baseret på kravene og vejledningen i ISA 230.67 Revisor skal i forhold til revision af regnskabsmæssige 

skøn udarbejde revisionsdokumentation for centrale aspekter af revisors forståelse af virksomheden og 

dens omgivelser relateret til regnskabsmæssige skøn. Derudover kan revisors vurdering af risici for 

væsentlig fejlinformation vedrørende regnskabsmæssige skøn samt revisors reaktion herpå 

sandsynligvis understøttes yderligere af dokumentation for kommunikation med den øverste ledelse og 

den daglige ledelse.  

                                                           

63      ISA 260, afsnit 16(a) 
64      ISA 265, afsnit 9 
65      ISA 315 (ajourført), afsnit 32 og A152-A155 
66      ISA 330, afsnit 28 og A63 
67      ISA 230, afsnit 8c 
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A150. Ved dokumentationen af forbindelsen mellem revisors yderligere revisionshandlinger og de vurderede 

risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau i overensstemmelse med ISA 330, kræver 

denne ISA, at revisor tager højde for årsagen til vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation på 

revisionsmålsniveau. Denne årsag kan vedrøre en eller flere iboende risikofaktorer eller revisors 

vurdering af kontrolrisikoen. Der er dog ikke krav om, at revisor skal dokumentere, hvordan hver iboende 

risikofaktor blev taget i betragtning ved identifikationen og vurderingen af risiciene for væsentlig 

fejlinformation i relation til hvert enkelt regnskabsmæssigt skøn. 

A151. Revisor kan også overveje at dokumentere: 

 Når den daglige ledelses anvendelse af metoden involverer kompleks modellering, om den 

daglige ledelses vurderinger er anvendt konsistent, og, når det er passende, at udformningen af 

modellen opfylder formålet med målingen i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme.  

 Når valget og anvendelsen af metoder, betydelige forudsætninger eller data i højere grad er 

påvirket af kompleksitet, er revisors vurderinger af, om der er behov for specialiserede 

færdigheder eller specialviden, krævet for at udføre risikovurderingshandlingerne, udforme og 

udføre handlinger som reaktion på sådanne risici eller vurdere det opnåede revisionsbevis. 

Dokumentationen kan i disse tilfælde også omfatte, hvordan de krævede færdigheder eller den 

krævede viden blev anvendt. 

A152. I afsnit A7 i ISA 230 anføres det, at selvom der muligvis ikke er én enkelt måde, hvorpå revisors udøvelse 

af professionel skepsis dokumenteres, må revisionsdokumentationen ikke desto mindre tilvejebringe 

bevis for revisors udøvelse af professionel skepsis. F.eks. i relation til regnskabsmæssige skøn, når det 

opnåede revisionsbevis omfatter beviser, som både bekræfter og modsiger den daglige ledelses 

udsagn, må dokumentationen indeholde revisors vurdering af det enkelte bevis, inklusive udøvelsen af 

faglige vurderinger ved konklusionen om, hvorvidt det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet. 

Eksempler på andre krav i denne ISA, hvor dokumentationen kan give bevis for revisors udøvelse af 

professionel skepsis, omfatter: 

 Afsnit 13(d), som vedrører, hvordan revisor har anvendt forståelsen af udviklingen i revisors egen 

forventning til de regnskabsmæssige skøn og relaterede oplysninger, som skal medtages i 

virksomhedens regnskab, og hvordan denne forventning er i sammenligning med virksomhedens 

regnskab udarbejdet af den daglige ledelse 

 afsnit 18, som kræver, at der udformes og udføres yderligere revisionshandlinger for at opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på en måde, der ikke er orienteret mod at indhente 

revisionsbevis, der kan være bekræftende, eller mod at udelukke revisionsbevis, der kan være 

modstridende 

 afsnit 23(b), 24(b), 25(b) og 32, som adresserer indikationer på mulig manglende neutralitet hos 

ledelsen, og 

 afsnit 34, som adresserer revisors overvejelse af alt relevant revisionsbevis, uanset om det er 

bekræftende eller modstridende. 
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Bilag 1 

(jf. afsnit 2, 4, 12(c), A8, A66) 

Iboende risikofaktorer  

Indledning  

1. Ved identifikationen, vurderingen af og reaktionen på risiciene for væsentlig fejlinformation på 

revisionsmålsniveau for et regnskabsmæssigt skøn og tilknyttede oplysninger kræver denne ISA, at 

revisor inddrager, i hvor høj grad det regnskabsmæssige skøn er forbundet med skønsmæssig 

usikkerhed, og i hvilken grad valget og anvendelsen af de anvendte metoder, forudsætninger og data i 

udøvelsen af det regnskabsmæssige skøn og fastlæggelsen af den daglige ledelses punktestimat og 

tilknyttede oplysninger, der skal medtages i regnskabet, er påvirket af kompleksitet, subjektivitet eller 

andre iboende risikofaktorer. 

2. Iboende risiko vedrørende et regnskabsmæssigt skøn er, hvor udsat revisionsmålet for det 

regnskabsmæssige skøn er for væsentlig fejlinformation, før overvejelse af kontroller. Iboende risici hidrører 

fra iboende risikofaktorer, som medfører udfordringer med at udøve det regnskabsmæssige skøn på 

passende vis. Dette bilag indeholder yderligere beskrivelse af arten af de iboende risikofaktorer vedrørende 

skønsmæssig usikkerhed, subjektivitet og kompleksitet og disses indbyrdes sammenhæng i forhold til at 

udøve regnskabsmæssige skøn og fastlægge den daglige ledelses punktestimat og tilknyttede oplysninger, 

der skal medtages i regnskabet. 

Målegrundlag 

3. Målegrundlaget og arten, forholdene og omstændighederne ved regnskabsposten giver anledning til 

relevante værdiansættelseskarakteristika. Når omkostningen eller prisen ikke er direkte observerbar, 

skal et regnskabsmæssigt skøn udøves ved at anvende en passende metode samt passende data og 

forudsætninger. Metoden kan være angivet i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme eller 

fastlagt af den daglige ledelse med henblik på at afspejle den tilgængelige viden om, hvordan de 

relevante værdiansættelseskarakteristika forventes at påvirke målingen af omkostningen eller prisen.  

Skønsmæssig usikkerhed 

4. Udsatheden for manglende nøjagtighed i målingen omtales i regnskabsmæssige begrebsrammer ofte 

som ”skønsmæssig usikkerhed”. Skønsmæssig usikkerhed defineres i denne ISA som udsatheden for 

en iboende mangel på nøjagtighed i målingen. Den opstår, når beløbet for en regnskabspost, som 

indregnes eller oplyses i regnskabet, ikke kan måles nøjagtigt gennem direkte observation af 

omkostningen eller prisen. Når direkte observation ikke er muligt, er den næstmest præcise alternative 

målestrategi at anvende en metode, der afspejler den tilgængelige viden om omkostningen eller prisen, 

baseret på det relevante målegrundlag, ved at anvende observerbare data for relevante 

værdiansættelseskarakteristika. 

5. Imidlertid kan begrænsninger i tilgængeligheden af sådan viden eller data indskrænke verificerbarheden 

af sådanne input i måleprocessen og derfor indskrænke nøjagtigheden af måleudfaldene. Derudover er 

der i de fleste regnskabsmæssige begrebsrammer en erkendelse af, at der er praktiske begrænsninger 

vedrørende information, der skal tages i betragtning, såsom når omkostningerne ved at indhente 

informationen overstiger fordelene. Den manglende nøjagtighed i målingen, der følger af disse 

begrænsninger, er iboende, fordi den ikke kan elimineres fra måleprocessen. Følgelig udgør sådanne 

begrænsninger kilder til skønsmæssig usikkerhed. Andre kilder til skønsmæssig usikkerhed, som kan 
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opstå i måleprocessen, vil i det mindste i princippet kunne elimineres, hvis metoden anvendes på 

passende vis, og derfor udgør kilder til mulig fejlinformation i stedet for skønsmæssig usikkerhed.  

6. Når skønsmæssig usikkerhed vedrører usikre fremtidige indgående eller udgående strømme af 

økonomiske fordele, som i sidste instans er et resultat af det underliggende aktiv eller den underliggende 

forpligtelse, vil udfaldet af disse strømme kun være observerbart efter balancedagen. Afhængigt af arten 

af det relevante målegrundlag og arten af forholdene og omstændighederne ved regnskabsposten kan 

dette udfald være direkte observerbart, før regnskabet afsluttes, eller kun være direkte observerbart på 

et senere tidspunkt. For nogle regnskabsmæssige skøn vil der muligvis slet ikke være et direkte 

observerbart udfald. 

7. Nogle usikre udfald kan være relativt lette at forudsige med høj grad af nøjagtighed for en enkeltstående 

post. Eksempelvis kan det være let at forudsige en produktionsmaskines brugstid, hvis tilstrækkelig 

teknisk information er tilgængelig om dens gennemsnitlige brugstid. Hvor det ikke er muligt med rimelig 

nøjagtighed at forudsige et fremtidigt udfald, såsom en persons forventede levealder baseret på 

aktuarmæssige forudsætninger, kan det stadig være muligt at forudsige udfaldet for en gruppe af 

personer med rimelig nøjagtighed. Målegrundlag kan i visse tilfælde indikere et porteføljeniveau som 

den relevante beregningsenhed til brug for målingen, hvilket kan reducere den iboende skønsmæssige 

usikkerhed. 

Kompleksitet 

8. Kompleksitet (dvs. den kompleksitet, der er iboende i processen for at udøve et regnskabsmæssigt 

skøn, før overvejelse af kontroller) medfører en iboende risiko. Iboende kompleksitet kan opstå, når:  

 Der er mange værdiansættelseskarakteristika, hvor der er mange eller ikke-lineære indbyrdes 

sammenhænge mellem dem. 

 Fastlæggelsen af passende værdier for en eller flere værdiansættelseskarakteristika kræver flere 

forskellige datasæt. 

 Der kræves flere forudsætninger for at udøve det regnskabsmæssige skøn, eller når der er 

korrelationer mellem de krævede forudsætninger. 

 De anvendte data, i sagens natur, er vanskelige at identificere, indsamle, tilgå eller forstå. 

9. Kompleksitet kan relatere sig til kompleksiteten af metoden og af den beregningsproces eller -model, 

der benyttes til at udmønte den. Eksempelvis kan kompleksitet i modellen afspejle behovet for at 

anvende sandsynlighedsbaserede værdiansættelsesmetoder eller -teknikker, formler til prisfastsættelse 

af optioner eller simuleringsteknikker til at forudsige usikre fremtidige udfald eller hypotetiske 

adfærdsmønstre. Ligeledes kan beregningsprocessen kræve data fra flere forskellige kilder eller flere 

forskellige datasæt til at understøtte opstillingen af en forudsætning eller anvendelsen af avancerede 

matematiske eller statistiske metoder.  

10. Jo større kompleksitet, des større er sandsynligheden for, at den daglige ledelse vil have behov for at 

anvende specialiserede færdigheder eller specialviden til at udøve et regnskabsmæssigt skøn eller 

engagere en ledelsesudpeget ekspert, eksempelvis i relation til: 

 Værdiansættelsesmetoder og -teknikker, der kunne blive anvendt i forhold til målegrundlaget og -

formålene eller andre krav i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, og hvordan 

sådanne metoder eller teknikker skal anvendes 
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 de underliggende værdiansættelseskarakteristika, som kan være relevante i lyset af 

målegrundlaget, samt arten af, forholdene eller omstændighederne ved den regnskabspost, for 

hvilken der udøves regnskabsmæssige skøn, eller  

 identifikation af relevante kilder af data fra interne kilder (herunder fra kilder uden for 

finansbogføringen eller undermoduler) eller fra eksterne informationskilder, fastlæggelse af, 

hvordan mulige vanskeligheder ved at indhente data fra sådanne kilder eller ved at opretholde 

dataenes integritet under anvendelsen af metoden skal håndteres, eller forståelse af relevansen 

og pålideligheden af de pågældende data.  

11. Kompleksitet vedrørende data kan eksempelvis opstå under følgende omstændigheder: 

(a) Når det er vanskeligt at indhente data, eller de vedrører transaktioner, som ikke er almindeligt 

tilgængelige. Selv når sådanne data er tilgængelige, f.eks. gennem en ekstern informationskilde, kan 

det være vanskeligt at overveje dataenes relevans og pålidelighed, medmindre den eksterne 

informationskilde fremlægger tilstrækkelig information vedrørende de underliggende datakilder, der er 

anvendt, og om eventuel databehandling, som er blevet udført.  

(b) Når data, der afspejler en ekstern datakildes forventning til fremtidige forhold eller begivenheder, som 

kan være relevante for at understøtte en forudsætning, er vanskelige at forstå uden gennemsigtighed 

i det rationale og den information, der er taget i betragtning i opstillingen af forventningen.  

(c) Når visse former for data i sagens natur er vanskelige at forstå, fordi de kræver en forståelse af teknisk 

komplekse forretningsmæssige eller juridiske modeller, som kan være nødvendige for at forstå data, 

som omfatter vilkårene i juridiske aftaler om transaktioner, hvor der indgår komplekse finansielle 

instrumenter eller forsikringsprodukter. 

Subjektivitet 

12. Subjektivitet (dvs. den subjektivitet, der er iboende i processen for at udøve et regnskabsmæssigt skøn, 

før overvejelse af kontroller) afspejler iboende begrænsninger i den viden eller de data, der er rimeligt 

tilgængelige om værdiansættelseskarakteristikaene. Når der foreligger sådanne begrænsninger, kan 

den relevante regnskabsmæssige begrebsramme reducere graden af subjektivitet ved at stille krav til 

grundlaget for udøvelsen af visse vurderinger. Sådanne krav kan f.eks. opstille eksplicitte eller implicitte 

formål, som vedrører måling, oplysning, beregningsenheden eller afvejning af nytteværdi og 

omkostninger. Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kan også fremhæve vigtigheden af 

sådanne vurderinger gennem krav til oplysninger om vurderingerne. 

13. Der er generelt behov for den daglige ledelses vurderinger ved fastlæggelsen af nogle af eller alle 

følgende forhold, som ofte involverer subjektivitet: 

 I det omfang det ikke er angivet i kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, de 

relevante værdiansættelsesmetoder, -modeller, -teknikker og -faktorer, der skal anvendes i 

beregningsmetoden, under hensyntagen til tilgængelig viden  

 i det omfang værdiansættelseskarakteristika er observerbare, når der er forskellige mulige 

datakilder, de datakilder det er passende at anvende 

 i det omfang værdiansættelseskarakteristika ikke er observerbare, de forudsætninger eller den 

række af forudsætninger, det er passende at opstille, under hensyntagen til de bedst tilgængelige 

data, herunder f.eks. opfattelser i markedet 

 intervallet af rimeligt sandsynlige udfald, hvorfra den daglige ledelses punktestimat kan 

fastlægges, og den relative sandsynlighed for, at visse punkter i det pågældende interval vil være 
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konsistente med formålene i det målegrundlag, der kræves efter den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme, og 

 fastlæggelsen af den daglige ledelses punktestimat og tilknyttede oplysninger, der skal medtages 

i regnskabet. 

14. Opstillingen af forudsætninger om fremtidige begivenheder eller forhold omfatter anvendelsen af 

vurderinger, hvis vanskelighed varierer, alt efter hvor usikre disse begivenheder eller forhold er. Den 

nøjagtighed, hvormed det er muligt at forudsige usikre fremtidige begivenheder eller forhold, afhænger 

af, i hvilket omfang disse begivenheder eller forhold kan fastlægges baseret på viden, herunder viden 

om tidligere forhold, begivenheder og tilknyttede udfald. Manglende nøjagtighed bidrager ligeledes til 

skønsmæssig usikkerhed, som beskrevet ovenfor. 

15. I relation til fremtidige udfald vil det alene være nødvendigt at opstille forudsætninger for de elementer 

af udfaldet, som er usikre. F.eks. når målingen af en mulig værdiforringelse af et tilgodehavende fra et 

varesalg pr. balancedagen overvejes, kan det tilgodehavende beløb fastsættes entydigt og være direkte 

observerbart i de underliggende transaktionsdokumenter. Hvad der kan være usikkert, er eventuelle tab 

som følge af værdiforringelsen. I dette tilfælde kan der være krav, der udelukkende angår 

forudsætningerne vedrørende sandsynligheden for tab, samt vedrørende beløbet og den tidsmæssige 

placering af et eventuelt tab. 

16. I andre tilfælde kan pengestrømmene, relateret til rettighederne til et aktiv, imidlertid være usikre. I 

sådanne tilfælde vil der muligvis skulle opstilles forudsætninger om både beløbene i den underliggende 

ret til pengestrømmene og om mulige tab som følge af værdiforringelse. 

17. Det kan være nødvendigt for den daglige ledelse at overveje information om tidligere forhold og 

begivenheder sammen med aktuelle tendenser og forventninger til fremtidig udvikling. Tidligere forhold 

og begivenheder giver historisk information, der kan påvise gentagelser af historiske mønstre, som kan 

ekstrapoleres i forbindelse med vurderingen af fremtidige udfald. Sådan historisk information kan 

ligeledes indikere ændrede adfærdsmønstre over tid (cyklusser eller tendenser).  Disse kan tyde på, at 

de underliggende historiske adfærdsmønstre har udviklet sig på nogenlunde forudsigelige måder, som 

også kan ekstrapoleres ved vurderingen af fremtidige udfald. Andre typer af informationer kan ligeledes 

være tilgængelige, som indikerer mulige ændringer i de historiske adfærdsmønstre, eller i tilknyttede 

cyklusser eller tendenser. Det kan være nødvendigt at foretage vanskelige vurderinger af 

prognoseværdien af sådan information.  

18. Omfanget og arten (herunder graden af den involverede subjektivitet) af de vurderinger, der skal 

foretages ved udøvelsen af de regnskabsmæssige skøn, kan skabe mulighed for manglende neutralitet 

hos ledelsen, når der skal tages stilling til den handling, som ifølge den daglige ledelse er passende ved 

udøvelsen af det regnskabsmæssige skøn. Når der samtidig foreligger høj grad af kompleksitet eller høj 

grad af skønsmæssig usikkerhed, eller begge dele, kan risikoen og muligheden for manglende 

neutralitet hos ledelsen eller besvigelser ligeledes være forøget. 

Skønsmæssig usikkerhed i forhold til subjektivitet og kompleksitet 

19. Skønsmæssig usikkerhed medfører en iboende variation i de mulige metoder, datakilder og 

forudsætninger, som kunne anvendes til at udøve et regnskabsmæssigt skøn. Dette medfører 

subjektivitet og dermed nødvendigheden af at anvende vurderinger i udøvelsen af det 

regnskabsmæssige skøn. Sådanne vurderinger kræves i forbindelse med valg af de metoder og 

datakilder, som er passende til at opstille forudsætningerne og til at fastlægge den daglige ledelses 

punktestimat og tilknyttede oplysninger, som skal medtages i regnskabet. Disse vurderinger foretages i 
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forhold til indregnings-, målings-, præsentations- og oplysningskravene i den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme. Men eftersom der er begrænsninger i tilgængeligheden af viden 

eller information til at understøtte disse vurderinger, er de af subjektiv karakter. 

20. Subjektivitet i sådanne vurderinger skaber, i forbindelse med udførelsen, mulighed for utilsigtet eller 

tilsigtet manglende neutralitet hos ledelsen. Mange regnskabsmæssige begrebsrammer kræver, at 

information, der er udarbejdet for at blive medtaget i regnskabet, skal være neutral (dvs. den skal være 

objektiv). Da manglende neutralitet, i det mindste i princippet, kan elimineres fra beregningsprocessen, 

udgør kilder til mulig manglende neutralitet i de vurderinger, der adresserer subjektivitet, kilder til mulig 

fejlinformation i stedet for kilder til skønsmæssig usikkerhed. 

21. Den iboende variation i de mulige metoder, datakilder og forudsætninger, som kunne blive anvendt til at 

udøve et regnskabsmæssigt skøn (jf. afsnit 19), medfører ligeledes en variation i de mulige måleudfald. 

Størrelsen af intervallet af rimeligt sandsynlige måleudfald er et resultat af graden af skønsmæssig 

usikkerhed og omtales ofte som følsomheden i det regnskabsmæssige skøn. Ud over fastlæggelsen af 

måleudfald omfatter en beregningsproces også at analysere effekten af iboende variationer i de mulige 

metoder, datakilder og forudsætninger for intervallet af rimeligt sandsynlige måleudfald (benævnes 

følsomhedsanalyse). 

22. Præsentationen af et regnskabsmæssigt skøn i regnskabet, hvor skønnet, når dette kræves efter den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme, giver en troværdig præsentation (dvs. fuldstændig, 

neutral og uden fejl), omfatter at foretage passende vurderinger i forbindelse med fastlæggelsen af, om 

den daglige ledelses punktestimat er udvalgt på passende vis fra intervallet af rimeligt sandsynlige 

måleudfald, og om de tilknyttede oplysninger giver en passende beskrivelse af den skønsmæssige 

usikkerhed. Sådanne vurderinger kan i sig selv involvere subjektivitet, afhængigt af arten af kravene i 

den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, som adresserer disse forhold. Den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme kan f.eks. kræve et specifikt grundlag (såsom et 

sandsynlighedsvægtet gennemsnit eller et bedste skøn) for fastlæggelsen af den daglige ledelses 

punktestimat. Begrebsrammen kan ligeledes kræve specifikke oplysninger eller oplysninger i henhold til 

nærmere angivne oplysningsformål, eller yderligere oplysninger, som kræves for at give et retvisende 

billede efter omstændighederne. 

23. Selvom et regnskabsmæssigt skøn, der er forbundet med højere grad af skønsmæssig usikkerhed, kan 

måles mindre præcist end et, der er forbundet med lavere grad af skønsmæssig usikkerhed, kan det 

regnskabsmæssige skøn alligevel være tilstrækkeligt relevant for regnskabsbrugere til at blive indregnet 

i regnskabet, hvis – når det kræves efter den relevante regnskabsmæssige begrebsramme – der kan 

opnås en troværdig præsentation heraf. I nogle tilfælde kan den skønsmæssige usikkerhed være så 

stor, at indregningskriterierne i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme ikke opfyldes, og det 

regnskabsmæssige skøn ikke kan indregnes i regnskabet. Selv under disse omstændigheder kan der 

fortsat være relevante oplysningskrav, f.eks. om at medtage punktestimatet eller beløbsintervallet af 

rimeligt sandsynlige måleudfald, samt oplysninger, som beskriver den skønsmæssige usikkerhed og 

begrænsninger i indregningen heraf. De krav i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, som 

finder anvendelse under disse omstændigheder, kan være mere eller mindre specificerede. Der kan 

derfor under disse omstændigheder være behov for yderligere vurderinger, der involverer subjektivitet. 
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Bilag 2 

(jf. afsnit A146) 

Kommunikation med den øverste ledelse 

Forhold, som revisor kan overveje at kommunikere til den øverste ledelse om revisors opfattelse af betydelige 

kvalitative aspekter af virksomhedens regnskabsprincipper vedrørende regnskabsmæssige skøn og 

tilknyttede oplysninger, omfatter: 

(a)  Hvordan den daglige ledelse identificerer transaktioner, andre begivenheder og forhold, der kan medføre 

behov for eller ændringer i regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger.  

(b) Risici for væsentlig fejlinformation. 

(c) De regnskabsmæssige skøns relative væsentlighed for regnskabet som helhed. 

(d) Den daglige ledelses forståelse (eller mangel herpå) af arten og omfanget af og de risici, der er forbundet 

med regnskabsmæssige skøn. 

(e) Om den daglige ledelse har anvendt passende specialiserede færdigheder eller specialviden eller 

engageret passende eksperter. 

(f) Revisors syn på forskelle mellem revisors punktestimat eller beløbsinterval og den daglige ledelses 

punktestimat. 

(g) Revisors syn på egnetheden af den valgte anvendte regnskabspraksis vedrørende regnskabsmæssige 

skøn og præsentation af regnskabsmæssige skøn i regnskabet. 

(h) Indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen. 

(i) Om der, i forhold til den foregående periode er eller burde være foretaget en ændring i metoderne til 

udøvelse af de regnskabsmæssige skøn. 

(j) Når der i forhold til den foregående periode har været foretaget en ændring i metoderne til udøvelse af 

det regnskabsmæssige skøn, og hvorfor, samt udfaldet af regnskabsmæssige skøn i foregående 

perioder. 

(k) Når den daglige ledelses metoder til udøvelse af de regnskabsmæssige skøn, herunder også når den 

daglige ledelse har anvendt en model, er passende i forhold til måleformålene, arten, forholdene og 

omstændighederne ved samt andre krav i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme.  

(l) Arten og følgerne af betydelige forudsætninger, der er anvendt i regnskabsmæssige skøn, samt den 

grad af subjektivitet, der er involveret i opstillingen af forudsætningerne. 

(m) Om betydelige forudsætninger er konsistente med hinanden og med dem, der er anvendt i andre 

regnskabsmæssige skøn, eller med forudsætninger, der er anvendt i virksomhedens øvrige 

forretningsområder. 

(n) Når det er relevant for egnetheden af de betydelige forudsætninger eller for den passende anvendelse 

af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, om den daglige ledelse har til hensigt at udføre 

specifikke handlinger og har evnen hertil. 
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(o) Hvordan den daglige ledelse har overvejet alternative forudsætninger eller udfald, og hvorfor den har 

forkastet disse, eller hvordan den daglige ledelse på anden måde har forsøgt at håndtere den 

skønsmæssige usikkerhed ved udøvelsen af det regnskabsmæssige skøn. 

(p) Om de data og betydelige forudsætninger, som den daglige ledelse har anvendt ved udøvelsen af de 

regnskabsmæssige skøn, er passende i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. 

(q) Relevansen og pålideligheden af information, som er indhentet fra en ekstern informationskilde. 

(r) Betydelige vanskeligheder, som revisor er stødt på under opnåelsen af tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis vedrørende data, som er indhentet fra en ekstern informationskilde, eller 

værdiansættelser udført af den daglige ledelse eller en ledelsesudpeget ekspert. 

(s) Betydelige forskelle i vurderinger foretaget af revisor og den daglige ledelse eller en ledelsesudpeget 

ekspert vedrørende værdiansættelser. 

(t) Mulige indvirkninger på virksomhedens regnskab af væsentlige risici og eksponeringer, som skal 

oplyses i regnskabet, herunder den skønsmæssige usikkerhed forbundet med regnskabsmæssige skøn. 

(u) Rimeligheden af oplysninger om skønsmæssig usikkerhed i regnskabet.  

(v) Om den daglige ledelses beslutninger vedrørende indregning, måling, præsentation af og oplysning om 

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger i regnskabet er i overensstemmelse med den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

63 

 

TILHØRENDE TILPASNINGER OG KONSEKVENSÆNDRINGER AF 
ANDRE INTERNATIONALE STANDARDER 

Bemærk: Nedenstående er tilhørende tilpasninger af andre internationale standarder om revision som følge af 

godkendelsen af ISA 540 (ajourført). Disse tilpasninger træder i kraft samtidig med ISA 540 (ajourført) og er vist 

med Track Changes i forhold til de senest godkendte udgaver af de internationale standarder, der er blevet ændret. 

De fodnotenumre, der er anvendt i ændringerne, stemmer ikke overens med de internationale standarder, der er 

ændret, og der skal henvises til disse internationale standarder. Disse tilpasninger er blevet godkendt af PIOB, 

som har konkluderet, at udviklingen af de tilhørende tilpasninger er sket i overensstemmelse med den fastlagte 

procedure, og, at der er taget skyldigt hensyn til offentlighedens interesse. 

ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision 

... 

Vejledning og andet forklarende materiale 

… 

Tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis samt revisionsrisiko (jf. afsnit 5 og 17) 

... 

Revisionsrisiko 

… 

Risici for væsentlig fejlinformation  

… 

A42 Vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation kan udtrykkes kvantitativt, fx i procenter, eller i ikke-

kvantitative termer. I alle tilfælde er det vigtigere, at revisor foretager passende risikovurderinger, end 

hvilken metode der anvendes. ISA henviser normalt ikke særskilt til den iboende risiko og kontrolrisikoen, 

men til en kombineret vurdering af “risici for væsentlig fejlinformation”. ISA 540 (ajourført)68 kræver 

imidlertid en særskilt vurdering af den iboende risiko og kontrolrisikoen for at tilvejebringe et grundlag 

for at udforme og udføre yderligere revisionshandlinger som reaktion på de vurderede risici for væsentlig 

fejlinformation, herunder betydelige risici, på revisionsmålsniveau for regnskabsmæssige skøn i 

overensstemmelse med ISA 330.69 Ved identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation 

for betydelige grupper af transaktioner, balanceposter eller oplysninger ud over regnskabsmæssige 

skøn, kan revisor imidlertid foretage særskilte eller kombinerede vurderinger af den iboende risiko og 

kontrolrisikoen afhængigt af foretrukne revisionsteknikker eller metodikker og praktiske overvejelser. 

Vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation kan udtrykkes kvantitativt, såsom i procenter, eller 

i ikke-kvantitative termer. I alle tilfælde er behovet for passende risikovurderinger fra revisors side 

vigtigere end de forskellige fremgangsmåder, de foretages efter.  

 

                                                           

68      ISA 540, Revision af regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, afsnit 16 
69      ISA 330, afsnit 7(b) 
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ISA 230, Revisionsdokumentation 

… 

Krav 

… 

Dokumentation for udførte revisionshandlinger og opnået revisionsbevis 

Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 

8. Revisor skal udarbejde revisionsdokumentation, som er tilstrækkelig til, at en erfaren revisor, som ikke 

har forudgående tilknytning til revisionen, er i stand til at forstå følgende (jf. afsnit A2-A5, A16-A17): 

(a) arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlinger udført for at overholde ISA 

samt gældende lovgivning og øvrig regulering (jf. afsnit A6-A7) 

(b) resultaterne af udførte revisionshandlinger og det opnåede revisionsbevis, og 

(c) betydelige forhold, som er opstået under revisionen, konklusionerne herpå samt betydelige 

faglige vurderinger, der er foretaget for at komme frem til disse konklusioner (jf. afsnit A8-A11). 

... 

Vejledning og andet forklarende materiale 

… 

Dokumentation for overholdelse af ISA (jf. afsnit 8(a)) 

… 

A7. Revisionsdokumentation giver bevis for, at revisionen er i overensstemmelse med ISA. Det er imidlertid 

hverken nødvendigt eller praktisk for revisor at dokumentere alle overvejede forhold og faglige 

vurderinger som led i en revision. Det er desuden ikke nødvendigt, at revisor dokumenterer overholdelse 

af forhold separat (f.eks. i form af en tjekliste), når overholdelse er demonstreret i andre dokumenter, 

som er indeholdt i revisionsarkivet, f.eks.: 

• tilstedeværelsen af en hensigtsmæssigt dokumenteret revisionsplan viser, at revisor har planlagt 

revisionen 

• tilstedeværelsen af et underskrevet aftalebrev i revisionsarkivet viser, at revisor har aftalt 

indholdet af revisionsopgaven med den daglige ledelse eller, hvor det er passende, med den 

øverste ledelse 

• en revisorerklæring på regnskabet, der indeholder et relevant forbehold, demonstrerer, at revisor 

har overholdt kravet om at udtrykke et forbehold under de omstændigheder, der er specificeret i 

ISA 

• i relation til krav, som finder generel anvendelse gennem revisionen, kan der være flere måder, 

hvorpå overholdelse af disse krav kan demonstreres i revisionsarkivet: 

○ eksempelvis findes der måske ikke kun én måde at dokumentere revisors professionelle 

skepsis på. Revisionsdokumentationen kan ikke desto mindre give bevis for revisors 

udøvelse af professionel skepsis i overensstemmelse med ISA. F.eks. når det opnåede 

revisionsbevis i relation til regnskabsmæssige skøn omfatter bevis, som både bekræfter 

og modsiger den daglige ledelses udsagn, kan dokumentation af, hvordan revisor 

vurderede det pågældende bevis, herunder den udøvede faglige vurdering, når der drages 
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en konklusion om, hvorvidt det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet. Sådant 

bevis kan omfatte udførelse af specifikke handlinger med henblik på at underbygge den 

daglige ledelses svar på revisors forespørgsler  

○ på tilsvarende vis kan det på flere forskellige måder vises i revisionsdokumentationen, at 

den opgaveansvarlige partner har taget ansvar for instruktion, tilsyn med og udførelse af 

revisionsopgaven i overensstemmelse med ISA. Dette kan omfatte dokumentation for, at 

den opgaveansvarlige partner rettidigt har deltaget i forskellige aspekter af revisionen, 

herunder i teamets drøftelser som krævet efter ISA 315 (ajourført).70 

… 

Dokumentation for betydelige forhold og tilknyttede betydelige faglige vurderinger (jf. afsnit 8(c)) 

… 

A10. Eksempler på omstændigheder, hvor det i overensstemmelse med afsnit 8 er passende at udarbejde 

revisionsdokumentation for udøvelsen af faglige vurderinger, omfatter, hvor forholdene og vurderingerne 

er betydelige: 

 begrundelsen for revisors konklusion, når der er et krav om, at revisor "skal overveje" visse 

oplysninger eller faktorer, og denne overvejelse er vigtig i forhold til den pågældende opgave  

 grundlaget for revisors konklusion om rimeligheden af områder, som indeholder subjektive 

vurderinger foretaget af den daglige ledelse. (f.eks. rimeligheden af betydelige 

regnskabsmæssige skøn) 

 grundlaget for revisors vurdering af, om et regnskabsmæssigt skøn og tilknyttede oplysninger er 

rimelige i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, eller om disse indeholder 

fejlinformation. 

 grundlaget for revisors konklusion om et dokuments ægthed, når yderligere undersøgelse (f.eks. 

ved at gøre brug af en ekspert eller ved at indhente bekræftelser) foretages som reaktion på 

forhold, der er identificeret i løbet af revisionen, og som fik revisor til at tvivle på dokumentets 

ægthed 

 revisors fastlæggelse af centrale forhold ved revisionen eller revisors fastlæggelse af, at der ikke 

er centrale forhold ved revisionen at kommunikere, når ISA 70171 er relevant. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

70      ISA 315 (ajourført) Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens 
omgivelser, afsnit 10 

71      ISA 701, Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uafhængige revisors erklæring 
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Bilag 

(Jf. afsnit 1) 

Specifikke krav til revisionsdokumentation i andre ISA 

... 

• ISA 540, Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi og 

tilknyttede oplysninger, afsnit 3923 

… 
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ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber 

… 

Vejledning og andet forklarende materiale 

… 

A47. ISA 540 (ajourført) stiller også krav om udførelse af en bagudrettet gennemgang. Denne gennemgang 

udføres som en risikovurdering for at indhente oplysninger om effektiviteten af den daglige ledelses 

tidligere regnskabsmæssige skøn processer for opgørelse af estimater i tidligere perioder, 

revisionsbevis for udfaldet eller, hvor det er relevant, den efterfølgende revurdering af tidligere perioders 

regnskabsmæssige skøn, der er relevante for opgørelsen af som hjælp til at identificere og vurdere 

risiciene for væsentlig fejlinformation i indeværende periode samt revisionsbevis for forhold, såsom 

skønsmæssig usikkerhed, som muligvis vil skulle oplyses i regnskabet. Rent praktisk kan revisors 

gennemgang ifølge denne ISA af ledelsens skøn og forudsætninger for manglende neutralitet hos 

ledelsen, der kan repræsentere en risiko for væsentlige fejl som følge af besvigelser, udføres i 

forbindelse med den gennemgang, der kræves i henhold til ISA 540 (ajourført). 

… 
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ISA 260 (ajourført), Kommunikation med den øverste ledelse 

… 

Krav 

… 

Forhold, der skal kommunikeres  

… 

Betydelige resultater fra revisionen  

16. Revisor skal kommunikere følgende til den øverste ledelse (jf. afsnit A17–A18): 

(a) Revisors holdning til betydelige kvalitative aspekter af virksomhedens regnskabsprincipper, 

herunder anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og oplysninger i regnskabet. Når 

det er relevant, skal revisor forklare den øverste ledelse, hvorfor revisor finder, at et betydeligt 

regnskabsprincip, der er anerkendt ifølge den gældende regnskabsmæssige begrebsramme, ikke 

er det mest velegnede, når der henses til virksomhedens særlige forhold (jf. afsnit A19–A20). 

(b) Eventuelle betydelige vanskeligheder, som revisor er stødt på under revisionen (jf. afsnit A21). 

(c)  Medmindre alle medlemmer af den øverste ledelse deltager i virksomhedens daglige ledelse:  

(i)  Betydelige forhold, der er opstået under revisionen, og som har været drøftet eller været 

genstand for korrespondance med den daglige ledelse og (jf. afsnit A22).  

(ii)  Skriftlige udtalelser, som revisor anmoder om. 

(d) Eventuelle omstændigheder, der påvirker formen og indholdet af revisors erklæring, og (jf. afsnit 

A23–A25). 

(e) Ethvert andet betydeligt forhold, der måtte opstå under revisionen, og som efter revisors faglige 

vurdering er relevant for ledelsens tilsyn med regnskabsaflæggelsen (jf. afsnit A26–A28).  

… 

 

Vejledning og andet forklarende materiale  

… 

Forhold, der skal kommunikeres 

… 

Betydelige resultater fra revisionen 

… 

Betydelige kvalitative aspekter af regnskabsprincipper (jf. afsnit 16(a)) 

A19. Regnskabsmæssige begrebsrammer tillader normalt virksomheden at udøve regnskabsmæssige skøn 

og foretage vurderinger af anvendt regnskabspraksis og oplysninger i regnskabet, f.eks. i forhold til brug 

af centrale forudsætninger ved udvikling af regnskabsmæssige skøn, hvor der er betydelig 

måleusikkerhed. Derudover kan lov, øvrig regulering eller regnskabsmæssige begrebsrammer kræve 

oplysning af anvendt regnskabspraksis eller henvisning til “kritiske regnskabsmæssige skøn” eller 
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“kritiske regnskabsprincipper og anvendt regnskabspraksis” for at identificere og tilvejebringe yderligere 

information til brugere om de mest vanskelige, subjektive eller komplekse vurderinger, som den daglige 

ledelse har foretaget ved udarbejdelsen af regnskabet.  

A20. Som følge heraf kan revisors syn på de subjektive aspekter af regnskabet være særligt relevant for den 

øverste ledelse i relation til at opnå decharge for sit ansvar for at føre tilsyn med regnskabsaflæggelsen. 

I relation til de forhold, der er beskrevet i afsnit A19, kan den øverste ledelse eksempelvis være 

interesseret i revisors stillingtagen til, hvorvidt oplysninger om den tilknyttede skønsmæssige 

usikkerhed, der giver anledning til betydelige risici om regnskabsmæssige skøn, er fyldestgørende 

vurdering af, i hvilken grad kompleksitet, subjektivitet eller andre iboende risikofaktorer påvirker 

fastlæggelsen eller anvendelsen af de metoder, forudsætninger og data, der anvendes i udøvelsen af 

et betydeligt regnskabsmæssigt skøn, samt revisors vurdering af, om den daglige ledelses punktestimat 

og tilknyttede oplysninger i regnskabet er rimelige i forhold til den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme. Åben og konstruktiv kommunikation om betydelige kvalitative aspekter af 

virksomhedens regnskabsprincipper kan også omfatte kommentarer om, hvorvidt betydelige 

regnskabsprincipper er acceptable samt om noternes kvalitet. Når det er relevant, kan dette omfatte, 

om revisor anser et betydeligt regnskabsprincip i virksomheden vedrørende regnskabsmæssige skøn 

for ikke at være det mest passende efter virksomhedens særlige omstændigheder, eksempelvis når en 

alternativ, anerkendt metode for at udøve et regnskabsmæssigt skøn efter revisors vurdering ville være 

mere passende. Bilag 2 angiver forhold, der kan indgå i denne kommunikation. 

… 
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Bilag 1 

(Jf. afsnit 3) 

Specifikke krav i ISQC 1 og andre ISA, der omhandler kommunikation med den 
øverste ledelse 

Dette bilag angiver de afsnit i ISQC 172 og andre ISA, der stiller krav om kommunikation om specifikke forhold 

med den øverste ledelse. Bilaget er ikke en erstatning for overvejelser af krav og den tilknyttede vejledning og 

andet beskrivende materiale i ISA. 

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

erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver, afsnit 30(a)  

 ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, afsnit 21, 38(c)(i) og 40-

42 

 ISA 250, Overvejelser vedrørende love og øvrig regulering ved revision af regnskaber, afsnit 14, 19 og 

22–24 

 ISA 265, Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse, 

afsnit 9 

 ISA 450, Vurdering af fejlinformationer konstateret under revisionen, afsnit 12-13  

 ISA 505, Eksterne bekræftelser, afsnit 9 

 ISA 510, Førstegangsrevisionsopgaver – primobalancer, afsnit 7 

 ISA 540 (ajourført), Revision af regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger – afsnit 38  

 ISA 550, Nærtstående parter, afsnit 27  

 ISA 560, Efterfølgende begivenheder, afsnit 7(b)-(c), 10(a), 13(b), 14(a) og 17  

 ISA 570 (ajourført), Fortsat drift (Going concern), afsnit 25 

 ISA 600, Særlige overvejelser – revision af koncernregnskaber (herunder komponentrevisors arbejde), 

afsnit 49 

 ISA 610 (ajourført 2013), Anvendelse af interne revisorers arbejde, afsnit 20 og 31  

 ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit 46  

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

17 

 ISA 705 (ajourført), Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring, afsnit 12, 14, 

23 og 30 

 ISA 706 (ajourført), Fremhævelse af forhold i regnskabet og fremhævelse af forhold vedrørende 

revisionen i den uafhængige revisors erklæring, afsnit 12 

 ISA 710, Sammenlignelige oplysninger – sammenligningstal og regnskab til sammenligning, afsnit 18. 

 ISA 720 (ajourført), Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger, afsnit 17-19. 

                                                           

72      ISQC 1, Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med     sikkerhed og 
beslægtede opgaver 
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Bilag 2 

(Jf. afsnit 16(a), A19-A20) 

Kvalitative aspekter af regnskabsprincipper 

Den kommunikation, der kræves efter afsnit 16(a), og som er omtalt i afsnit A19–A20, kan omfatte forhold 

som: 

Regnskabspraksis 

… 

Regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger 

For poster, hvor de regnskabsmæssige skøn er betydelige, de forhold, der omtales i ISA 540, 73 herunder 

eksempelvis: Bilag 2 i ISA 540 (ajourført) indeholder forhold, som revisor kan overveje at kommunikere 

vedrørende betydelige kvalitative aspekter af virksomhedens regnskabsprincipper, som vedrører 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger.  

o Hvordan den daglige ledelse identificerer de transaktioner, begivenheder og forhold, der kan 

skabe behov for, at regnskabsmæssige skøn skal indregnes eller oplyses i regnskabet 

o Ændringer i omstændigheder, der kan give anledning til nye eller skabe behov for ændringer til 

eksisterende regnskabsmæssige skøn  

o Om den daglige ledelses beslutning om at indregne de regnskabsmæssige skøn i regnskabet er 

i overensstemmelse med kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme eller ej 

o Om der har været eller burde have været foretaget en ændring til de i tidligere perioder anvendte 

metoder til udøvelse af de regnskabsmæssige skøn, og i bekræftende fald hvorfor, så vel som 

udfaldet af de regnskabsmæssige skøn for tidligere perioder 

o Den daglige ledelses fremgangsmåde for udøvelse af regnskabsmæssige skøn (f.eks. når den 

daglige ledelse har anvendt en model), herunder om det valgte målegrundlag for det 

regnskabsmæssige skøn er i overensstemmelse med kravene i den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme  

o Om de betydelige forudsætninger, som den daglige ledelse har anvendt til at udvikle 

regnskabsmæssige skøn, er rimelige 

o Den daglige ledelses hensigt og evne til at udføre specifikke handlinger, hvor dette er relevant for 

rimeligheden af de betydelige forudsætninger, som den daglige ledelse har anvendt, eller for den 

passende anvendelse af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 

o Risici for væsentlig fejlinformation 

o Indikationer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen 

o Hvordan den daglige ledelse har overvejet alternative forudsætninger eller udfald, og hvorfor den 

har forkastet disse, eller hvordan den daglige ledelse på anden måde har håndteret den 

skønsmæssige usikkerhed ved udøvelsen af det regnskabsmæssige skøn 

o Tilstrækkeligheden af oplysninger i regnskabet om skønsmæssig usikkerhed. 

                                                           

73      ISA 540, Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, og tilknyttede oplysninger 
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Oplysninger i regnskabet 

… 
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ISA 500, Revisionsbevis 

Indledning  

Omfanget af denne ISA  

1. Denne ISA forklarer, hvad der udgør revisionsbevis i en revision af regnskaber, og omhandler revisors 

ansvar for at udforme og udføre revisionshandlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

og derved blive i stand til at drage rimelige konklusioner som grundlag for revisionskonklusionen.  

2. Denne ISA gælder for alt revisionsbevis, der opnås i løbet af revisionen. Andre ISA omhandler specifikke 

aspekter af revisionen (f.eks. ISA 315 (ajourført)74), revisionsbeviset, der skal opnås i forhold til et særligt 

emne (f.eks. ISA 570 (Ajourført)75), særlige handlinger til at opnå revisionsbevis (f.eks. ISA 52076), og 

vurderingen af, om der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis (ISA 20077 og ISA 33078).  

Ikrafttrædelsesdato  

3. Denne ISA træder i kraft for revision af regnskaber for perioder, der begynder den 15. december 2009 

eller senere.  

Mål  

4. Det er revisors mål at udforme og udføre revisionshandlinger på en sådan måde, at revisor opnår 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og bliver i stand til at drage rimelige konklusioner som grundlag 

for revisionskonklusionen.  

Definitioner  

5. I denne ISA forstås ved:  

(a) bogføring – registreringer af de oprindelige posteringer og underliggende registreringer, såsom 

checks og registreringer af elektroniske pengeoverførsler, fakturaer, kontrakter, 

finansbogføringen og undermoduler, posteringer og andre reguleringer til regnskabet, der ikke er 

afspejlet i posteringer, samt registreringer, såsom arbejdspapirer og regneark, der understøtter 

omkostningsfordelinger, beregninger, afstemninger og oplysninger  

(b) egnethed (af revisionsbevis) – målestokken for revisionsbevisets kvalitet, dvs. dets relevans og 

pålidelighed i forhold til at understøtte de konklusioner, som revisionskonklusionen er baseret på  

(c) revisionsbevis – informationer, som revisor anvender for at nå frem til de konklusioner, 

revisionskonklusionen er baseret på. Revisionsbevis indeholder både information, der er 

indeholdt i bogføringen, som ligger til grund for regnskabet, og information fra andre kilder 

(cA) Ekstern informationskilde – en ekstern person eller organisation, der tilvejebringer informationer, 

som er blevet anvendt af virksomheden ved udarbejdelsen af regnskabet, eller som er blevet 

indhentet af revisor som revisionsbevis, når sådan information er egnet til brug for en bred kreds 

af brugere. Når information er tilvejebragt af en person eller organisation, som agerer i egenskab 

                                                           

74      ISA 315 (ajourført) Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens 
omgivelser, 

75      ISA 570 (ajourført), Fortsat drift 
76      ISA 520, Analytiske handlinger 
77      ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med internationale 

standarder om revision,   
78      ISA 330, Revisors reaktion på vurderede risici 
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af en ledelsesudpeget ekspert, serviceleverandør79 eller en revisorudpeget ekspert,80 anses 

personen eller organisationen ikke som en ekstern informationskilde i forhold til den pågældende 

information. (jf. afsnit A1a-A1c) 

(d) ledelsesudpeget ekspert – en person eller organisation, der har ekspertise inden for et andet 

område end regnskab eller revision, og hvis arbejde inden for det pågældende område benyttes 

af virksomheden som hjælp ved udarbejdelsen af regnskabet  

(e) tilstrækkelighed (af revisionsbevis) – målestokken for mængden af revisionsbevis. Den 

nødvendige kvantitet af revisionsbeviset er påvirket af revisors vurdering af risikoen for væsentlig 

fejlinformation og af kvaliteten af det opnåede revisionsbevis.  

Krav  

Tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis  

6. Revisor skal udforme og udføre revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, med 

henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis (jf. afsnit A1-A25).  

Information, der anvendes som revisionsbevis  

7. Når revisor udformer og udfører revisionshandlinger, skal revisor overveje relevansen og pålideligheden 

af den information, der anvendes som revisionsbevis, herunder information indhentet fra en ekstern 

informationskilde (jf. afsnit A26-A33A33g).  

8. Hvis information, der anvendes som revisionsbevis, er blevet udarbejdet ved brug af en ledelsesudpeget 

eksperts arbejde, skal revisor, i det omfang det er nødvendigt, og under hensyntagen til betydeligheden 

af ekspertens arbejde for revisors formål (jf. afsnit A34-A36):  

(a) vurdere ekspertens kompetence, færdigheder og objektivitet (jf. afsnit A37-A43)  

(b) opnå en forståelse af ekspertens arbejde (jf. afsnit A44-A47) og  

(c) vurdere egnetheden af ekspertens arbejde som revisionsbevis for det relevante revisionsmål (jf. 

afsnit A48). 

9. Når revisor benytter information, der er udarbejdet af virksomheden, skal revisor vurdere, om 

informationen er tilstrækkelig pålidelig til revisors formål, herunder, hvor det er nødvendigt under 

omstændighederne:  

(a) opnå revisionsbevis for nøjagtigheden og fuldstændigheden af informationen (jf. afsnit A49-A50) 

og 

(b) vurdere, om informationen er tilstrækkelig præcis og detaljeret til revisors formål (jf. afsnit A51). 

Udvælgelse af elementer til test for at opnå revisionsbevis  

10. Når revisor udformer test af kontroller og detailtest, skal revisor fastlægge metoder til udvælgelse af 

elementer til test, som er effektive til at opfylde revisionshandlingens formål (jf. afsnit A52-A56).  

Manglende konsistens i revisionsbevis eller tvivl om pålideligheden heraf 

11. Hvis:  

                                                           

79      ISA 402, Revisionsmæssige overvejelser vedrørende en virksomhed, der anvender serviceleverandør, afsnit 8 
80      ISA 620, Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde, afsnit 6 
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(a) revisionsbevis, der er tilvejebragt fra en kilde, ikke er konsistent med revisionsbevis, der er 

tilvejebragt fra en anden kilde, eller 

(b) revisor tvivler på pålideligheden af den information, der anvendes som revisionsbevis,  

skal revisor fastlægge, hvilke ændringer eller tilføjelser til revisionshandlingerne der er nødvendige for 

at afklare forholdet, og overveje forholdets eventuelle indvirkning på andre aspekter af revisionen (jf. 

afsnit A57). 

*     *     * 

Vejledning og andet forklarende materiale  

Ekstern informationskilde (jf. afsnit 5(cA)) 

A1a. Eksterne informationskilder kan omfatte prisstillere, offentlige organisationer, centralbanker eller 

anerkendte børser. Eksempler på information, der kan indhentes fra eksterne informationskilder, 

omfatter: 

 Priser og prisrelaterede data 

 makroøkonomiske data, såsom historiske eller forventede arbejdsløshedsprocenter og 

økonomiske vækstrater eller folketællingsdata 

 data om kredithistorik 

 branchespecifikke data, såsom et indeks for genindvindingsomkostninger for visse 

udvindingsindustrier eller information om seere eller seertal for at opgøre reklameindtægterne i 

underholdningsbranchen, og 

 dødelighedstabeller, som anvendes til at opgøre forpligtelser i livsforsikrings- og 

pensionssektoren. 

A1b. Der er større sandsynlighed for, at et bestemt sæt informationer vil være egnet til brug for en bred kreds 

af brugere, og mindre sandsynlighed for, at det vil være påvirket af en bestemt bruger, hvis den eksterne 

person eller organisation stiller det gratis til rådighed for offentligheden eller stiller det til rådighed for en 

bred kreds af brugere mod betaling. Vurdering kan være nødvendig ved fastlæggelsen af, om 

informationen er egnet til brug for en bred kreds af brugere, hvor virksomhedens mulighed for at påvirke 

den eksterne informationskilde tages i betragtning.  

A1c.  I forhold til et bestemt sæt informationer kan en ekstern person eller organisation ikke både være en 

ekstern informationskilde og en ledelsesudpeget ekspert, eller en serviceleverandør, eller en 

revisorudpeget ekspert.  

A1d.  En ekstern person eller organisation kan f.eks. agere som ledelsesudpeget ekspert, når der 

tilvejebringes et bestemt sæt informationer, og samtidigt agere som ekstern informationskilde, når der 

tilvejebringes et andet sæt informationer. I nogle tilfælde kan der være behov for faglige vurderinger for 

at fastlægge, om en ekstern person eller organisation agerer som ekstern informationskilde eller som 

ledelsesudpeget ekspert i forhold til et bestemt sæt informationer. I andre tilfælde kan forskellen være 

klar. Eksempelvis: 

 En ekstern person eller organisation kan tilvejebringe informationer om ejendomspriser, der er 

egnede til brug for en bred kreds af brugere, f.eks. informationer, der er gjort generelt tilgængelige 

om et geografisk område, og som fastlægges til at være en ekstern informationskilde i forhold til 
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det pågældende sæt informationer. Den samme eksterne organisation kan ligeledes agere som 

ledelses- eller revisorudpeget ekspert i forbindelse med leveringen af bestilte værdiansættelser i 

forhold til virksomhedens ejendomsportefølje, som er specifikt tilpasset virksomhedens forhold og 

omstændigheder. 

 Nogle aktuarforeninger offentliggør dødelighedstabeller til generelt brug, som, hvis de anvendes 

af en virksomhed, normalt vil blive anset for at være information fra en ekstern informationskilde. 

Den samme aktuarforening kan også være en ledelsesudpeget ekspert i forhold til forskellige 

informationer, der er tilpasset virksomhedens specifikke omstændigheder, for at hjælpe den 

daglige ledelse med at opgøre pensionsforpligtelserne for flere af virksomhedens 

pensionsordninger.  

 En ekstern person eller en organisation kan have ekspertise i at anvende modeller til at skønne 

dagsværdien af værdipapirer, for hvilke der ikke er et observerbart marked. Hvis den eksterne 

person eller organisation anvender den ekspertise til at udøve et skøn specifikt for virksomheden, 

og den daglige ledelse anvender dette arbejde ved udarbejdelsen af sit regnskab, vil den eksterne 

person eller organisation sandsynligvis være en ledelsesudpeget ekspert i forhold til den 

pågældende information. Leverer den pågældende eksterne person eller organisation derimod 

blot priser eller prisrelaterede data til offentligheden vedrørende ikke-offentligt tilgængelige 

transaktioner, og virksomheden anvender denne information i sine egne beregninger, vil den 

eksterne person eller organisation sandsynligvis være en ekstern informationskilde i forhold til 

sådan information. 

 En ekstern person eller organisation kan offentliggøre information, der er egnet til en bred kreds 

af brugere, om risici eller forhold i en branche. Hvis en virksomhed anvender sådan information i 

udarbejdelsen af sine risikooplysninger (f.eks. i overensstemmelse med IFRS 7)81, vil 

informationen normalt blive anset for at være information fra en ekstern informationskilde. Den 

eksterne person eller organisation vil sandsynligvis agere som ledelsesudpeget ekspert, hvis den 

samme information specifikt blev bestilt af virksomheden for at anvende deres ekspertise til at 

udarbejde information om sådanne risici, som er tilpasset virksomhedens forhold. 

 En ekstern person eller organisation kan anvende sin ekspertise ved levering af information om 

aktuelle og fremtidige markedstendenser, som denne stiller til rådighed for, og som kan anvendes 

af en bred kreds af brugere. Hvis sådan information anvendes af virksomheden som hjælp til at 

træffe beslutninger vedrørende forudsætninger, der skal anvendes ved udøvelsen af 

regnskabsmæssige skøn, vil informationen sandsynligvis blive anset for at være information fra 

en ekstern informationskilde. Er den samme information blevet bestilt af virksomheden for at 

håndtere aktuelle og fremtidige tendenser, som er relevante for virksomhedens specifikke forhold 

og omstændigheder, vil den eksterne person eller organisation sandsynligvis agere som 

ledelsesudpeget ekspert. 

Tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis (jf. afsnit 6)  

A1. Revisionsbevis er nødvendigt til at understøtte revisionskonklusionen og revisors erklæring. 

Revisionsbevis er i sin art akkumulerende og tilvejebringes fortrinsvis fra revisionshandlinger, der 

udføres i løbet af revisionen. Det kan imidlertid også omfatte information, der er indhentet fra andre 

kilder, såsom tidligere revisioner (forudsat at revisor har fastslået, om der er sket ændringer siden den 
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forrige revision, som kan påvirke dets relevans for den aktuelle revision)82 eller et firmas 

kvalitetsstyrings-procedurer i forbindelse med klientaccept og fortsættelse af klientforholdet. Ud over 

andre kilder inden for og uden for virksomheden udgør Derudover er virksomhedens bogføring og andre 

kilder internt i virksomheden en vigtige kilder til revisionsbevis. Derudover kan information Information, 

der kan anvendes som revisionsbevis, kan have været udarbejdet ved anvendelse af en 

ledelsesudpeget eksperts arbejde eller være indhentet fra en ekstern informationskilde. Revisionsbevis 

omfatter både information, der understøtter og bekræfter ledelsens udsagn, og information, der 

modsiger sådanne udsagn. I nogle tilfælde benytter revisor også manglen på information (f.eks. den 

daglige ledelses afvisning af at afgive en ønsket udtalelse), hvilket derfor også udgør revisionsbevis.  

A2. Størstedelen af revisors arbejde med at udforme revisionskonklusionen består af at opnå og vurdere 

revisionsbevis. Revisionshandlinger til opnåelse af revisionsbevis kan ud over forespørgsel omfatte 

inspektion, observation, bekræftelse, efterregning, genudførelse og analytiske handlinger, ofte i en 

kombination. Selvom forespørgsel kan tilvejebringe vigtigt revisionsbevis og endog frembringe bevis for 

en fejlinformation, giver forespørgsel alene normalt ikke tilstrækkeligt revisionsbevis for, at der ikke er 

væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau, eller for kontrollers operationelle effektivitet.  

A3. Som forklaret i ISA 20083 er der opnået høj grad af sikkerhed, når revisor har opnået tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis til at reducere revisionsrisikoen (dvs. risikoen for, at revisor udtrykker en 

konklusion, der ikke er passende, når regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation) til et acceptabelt 

lavt niveau. 

A4. Revisionsbevisets tilstrækkelighed og egnethed er indbyrdes forbundne. Tilstrækkelighed er 

målestokken for mængden af revisionsbevis. Mængden af det nødvendige revisionsbevis er påvirket af 

revisors vurdering af risikoen for fejlinformation (jo større risiko, desto mere revisionsbevis er der 

formentlig behov for) samt af kvaliteten af det opnåede revisionsbevis (jo bedre kvalitet, desto mindre 

mængde er formentlig nødvendig). Opnåelse af yderligere revisionsbevis kompenserer dog ikke 

nødvendigvis for bevisets dårlige kvalitet. 

A5. Egnethed er målestokken for revisionsbevisets kvalitet, dvs. dets relevans og pålidelighed i relation til 

at understøtte de konklusioner, som revisionskonklusionen er baseret på. Revisionsbevisets 

pålidelighed er påvirket af bevisets kilde og art og afhænger af de individuelle omstændigheder, som 

det er opnået under.  

A6. ISA 330 kræver, at revisor konkluderer, hvorvidt der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.84 

Det er op til revisors faglige vurdering, hvorvidt der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at 

reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau, som gør det muligt for revisor at drage rimelige 

konklusioner, der kan danne grundlag for revisionskonklusionen. ISA 200 indeholder omtale af forhold, 

såsom arten af revisionshandlinger, rettidigheden af regnskabsaflæggelsen og balancen mellem nytte 

og omkostninger, som er relevante faktorer, når revisor foretager sin faglige vurdering af, om der er 

opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

Kilder til revisionsbevis  

A7. Noget revisionsbevis opnås ved at udføre revisionshandlinger til at teste bogføringen ved f.eks. analyser 

og gennemgang, genudførelse af procedurer, der følges i regnskabsaflæggelsesprocessen, og 

afstemning mellem relaterede typer og anvendelser af den samme information. Ved udførelsen af 
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sådanne revisionshandlinger kan revisor fastslå, at der er indre sammenhæng i bogføringen, og at den 

stemmer med regnskabet.  

A8. Der opnås normalt mere sikkerhed fra konsistent revisionsbevis, der opnås fra forskellige kilder, eller 

som er af forskellig art, end fra overvejelser af elementerne af revisionsbeviset individuelt. F.eks. kan 

understøttende information opnået fra en kilde, der er uafhængig af virksomheden, højne den sikkerhed, 

revisor opnår fra revisionsbevis, der genereres internt, såsom bevis, der foreligger i bogføringen, 

mødereferater eller en udtalelse fra ledelsen.  

A9. Information fra kilder, der er uafhængige af virksomheden, og som revisor kan anvende som 

revisionsbevis, kan omfatte bekræftelser fra tredjeparter og information fra en ekstern informationskilde, 

herunder rapporter fra analytikere og sammenlignelige data om konkurrenter (benchmarkingdata).  

Revisionshandlinger til opnåelse af revisionsbevis  

A10. Som krævet og yderligere forklaret i ISA 315 (ajourført) og ISA 330 opnås der revisionsbevis til at drage 

rimelige konklusioner som grundlag for revisionskonklusionen ved at udføre:  

(a) risikovurderingshandlinger og 

(b) yderligere revisionshandlinger, der omfatter:  

i) test af kontroller, når det kræves af ISA, eller revisor har valgt det, og 

ii) substanshandlinger, herunder detailtest og substansanalytiske handlinger. 

A11. De revisionshandlinger, der er beskrevet i afsnit A14-A25 nedenfor, kan anvendes som 

risikovurderingshandlinger, test af kontroller eller substanshandlinger, afhængigt af den sammenhæng, 

som revisor benytter dem i. Som forklaret i ISA 330 kan revisionsbevis, der er opnået ved tidligere 

revisioner, under visse omstændigheder udgøre egnet revisionsbevis, forudsat at revisor udfører 

revisionshandlinger til at bekræfte dets fortsatte relevans.85 

A12. Arten og den tidsmæssige placering af de revisionshandlinger, der benyttes, kan være påvirket af, at 

nogle regnskabsmæssige data og andre informationer kun er tilgængelige elektronisk eller på visse 

tidspunkter eller i visse perioder. F.eks. foreligger kildedokumenter, såsom købsordrer og fakturaer, 

måske udelukkende i elektronisk form, når en virksomhed anvender elektronisk handel, eller bliver 

måske makuleret efter scanning, når en virksomhed anvender billedbehandlingsprogrammer til at lette 

opbevaring og reference. 

A13. Visse elektroniske informationer kan måske ikke genskabes efter en vis tid, f.eks. hvis filerne ændres, 

og der ikke findes backup-filer. Derfor kan revisor som følge af en virksomheds dataopbevaringspolitik 

finde det nødvendigt at anmode om, at visse informationer opbevares til brug for revisors gennemgang, 

eller at revisionshandlingerne udføres på et tidspunkt, hvor informationerne er tilgængelige.  

Inspektion 

A14. Inspektion omfatter undersøgelse af registreringer eller af interne og eksterne dokumenter i papirform, 

elektronisk form eller på andet medie, eller en fysisk undersøgelse af et aktiv. Inspektion af registreringer 

og dokumenter giver revisionsbevis med forskellig grad af pålidelighed afhængigt af arten og kilden 

samt ved interne registreringer og dokumenter effektiviteten af kontrollerne over deres udarbejdelse. Et 
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eksempel på anvendelse af inspektion anvendt som test af kontroller er inspektion af, at der findes bevis 

for godkendelse af registreringer.  

A15. Nogle dokumenter udgør direkte revisionsbevis for tilstedeværelsen af et aktiv, som f.eks. et dokument, 

der udgør et finansielt instrument, såsom en aktie eller en obligation. Inspektion af sådanne dokumenter 

giver ikke nødvendigvis revisionsbevis for ejerskab eller værdi. Herudover kan inspektion af en 

gennemført kontrakt give relevant revisionsbevis for virksomhedens anvendelse af regnskabspraksis, 

f.eks. for indregning af indtægter. 

A16. Inspektion af materielle aktiver kan give pålideligt revisionsbevis for deres tilstedeværelse, men ikke 

nødvendigvis om virksomhedens rettigheder og forpligtelser eller værdiansættelsen af aktiverne. 

Inspektion af enkelte lagerposter kan foretages samtidig med observation af lageroptællingen.  

Observation  

A17. Observation består af at overvære en proces eller en procedure, der bliver udført af andre, f.eks. revisors 

observation af lageroptællingen, der udføres af virksomhedens personale, eller af udførelsen af 

kontrolaktiviteter. Observation giver revisionsbevis for udførelsen af en proces eller en procedure, men 

er begrænset til det tidspunkt, hvor observationen finder sted, og af den kendsgerning, at udførelsen af 

processen eller proceduren kan være påvirket af, at handlingen bliver observeret. Se ISA 501 for 

yderligere vejledning i observation af lageroptællingen.86 

Ekstern bekræftelse 

A18. En ekstern bekræftelse udgør revisionsbevis, som revisor har indhentet som et direkte skriftligt svar til 

revisor fra en tredjepart (den bekræftende part) i papirform eller på et elektronisk eller andet medie. 

Handlinger, der omfatter ekstern bekræftelse, er ofte relevante vedrørende revisionsmål, der er knyttet 

til visse balanceposter og deres elementer. Dog behøver eksterne bekræftelser ikke udelukkende at 

være begrænset til balanceposter. F.eks. kan revisor anmode om bekræftelse af betingelserne i en 

aftale eller af transaktioner, som en virksomhed har med en tredjepart. Anmodningen om bekræftelse 

kan være udformet som et spørgsmål om, hvorvidt der er foretaget ændringer af aftalen, og i givet fald, 

hvad de relevante detaljer er. Eksterne bekræftelser anvendes også til at opnå revisionsbevis for, at 

visse forhold ikke foreligger, f.eks. at der ikke eksisterer ”sideaftaler”, der kan have indflydelse på 

indregning af indtægter. Yderligere vejledning findes i ISA 505.87 

Efterregning  

A19. Efterregning består af at kontrollere dokumenters eller registreringers matematiske nøjagtighed. 

Efterregning kan udføres manuelt eller elektronisk.  

Genudførelse  

A20. Genudførelse omhandler revisors uafhængige udførelse af procedurer eller kontroller, som oprindeligt 

er blevet udført som en del af virksomhedens interne kontrol.  

Analytiske handlinger  

A21. Analytiske handlinger består af vurdering af finansiel information ved analyse af plausible 

sammenhænge mellem både finansielle og ikke-finansielle data. Analytiske handlinger omfatter også 
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sådanne undersøgelser, som er nødvendige, af konstaterede udsving eller sammenhænge, som ikke 

er konsistente med andre relevante informationer, eller som afviger med et betydeligt beløb fra 

forventede værdier. Yderligere vejledning findes i ISA 520.  

Forespørgsel  

A22. Forespørgsel består af opsøgning af både finansiel og ikke-finansiel information hos vidende personer 

inden for eller uden for virksomheden. Forespørgsel benyttes i vidt omfang under revisionen som 

supplement til øvrige revisionshandlinger. Forespørgsler kan variere fra formelle skriftlige forespørgsler 

til uformelle mundtlige forespørgsler. Vurdering af svar på forespørgsler er en integreret del af 

forespørgselsprocessen.  

A23. Svar på forespørgsler kan give revisor informationer, som revisor ikke tidligere var i besiddelse af, eller 

understøttende revisionsbevis. Alternativt kan svar give information, som afviger betydeligt fra anden 

information, som revisor har opnået, som f.eks. information om muligheden for den daglige ledelses 

tilsidesættelse af kontroller. I nogle tilfælde giver svar på forespørgsler revisor et grundlag for at ændre 

eller udføre yderligere revisionshandlinger.  

A24. Selvom understøttelse af bevis, der er opnået ved forespørgsel, ofte er af særlig betydning ved 

forespørgsel om den daglige ledelses intentioner, kan der være begrænset information til rådighed til at 

understøtte den daglige ledelses intentioner. I disse situationer kan indsigt i den daglige ledelses historik 

for udførelse af dens intentioner, dens udtrykte årsager til at vælge specifikke handlinger og dens evne 

til at gennemføre disse give relevant information til at underbygge det revisionsbevis, der opnås gennem 

forespørgsel.  

A25. I nogle tilfælde kan revisor finde det nødvendigt at opnå skriftlige udtalelser fra den daglige ledelse og, 

hvor det er passende, den øverste ledelse for at underbygge svar på mundtlige forespørgsler. Yderligere 

vejledning findes i ISA 580.88 

Information, der anvendes som revisionsbevis  

Relevans og pålidelighed (jf. afsnit 7)  

A26. Mens revisionsbevis som omtalt i afsnit A1 fortrinsvis opnås fra revisionshandlinger, der udføres under 

revisionen, kan det også omfatte informationer, der er indhentet fra andre kilder, såsom tidligere 

revisioner og under visse omstændigheder en revisionsvirksomheds kvalitetsstyringsprocedurer i 

forbindelse med klientaccept og fortsættelse af klientforholdet. Kvaliteten af alt revisionsbevis er påvirket 

af relevansen og pålideligheden af de informationer, som det baseres på.  

Relevans  

A27. Relevans omhandler den logiske forbindelse med eller betydning for formålet ved revisionshandlingen 

og, hvor det er relevant, det revisionsmål, der overvejes. Relevansen af den information, der påtænkes 

anvendt som revisionsbevis, kan være påvirket af testretningen. Hvis formålet med en revisionshandling 

f.eks. er at teste, om tilstedeværelsen eller værdiansættelsen af leverandørgæld er overvurderet, kan 

det være en relevant revisionshandling at teste den bogførte leverandørgæld. På den anden side er det 

ikke relevant at teste den bogførte leverandørgæld, når fuldstændigheden eller værdiansættelsen af 

leverandørgælden testes for undervurdering, hvorimod det kan være relevant at teste information såsom 
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efterfølgende betalinger, ubetalte fakturaer, kontoudtog fra leverandører og ikke udlignede 

modtagelsesrapporter.  

A28. En givet gruppe af revisionshandlinger kan give revisionsbevis, som er relevant for visse revisionsmål, 

men ikke for andre. F.eks. kan inspektion af dokumenter vedrørende debitorindbetalinger efter 

balancedagen give revisionsbevis om tilstedeværelse og værdiansættelse, men ikke nødvendigvis om 

korrekt periodisering. Tilsvarende kan opnåelse af revisionsbevis vedrørende et bestemt revisionsmål, 

f.eks. tilstedeværelse af varebeholdninger, ikke erstatte opnåelse af revisionsbevis for et andet 

revisionsmål, som f.eks. værdiansættelse af de pågældende varebeholdninger. På den anden side kan 

revisionsbevis fra forskellige kilder eller af en forskellig art ofte være relevant for det samme 

revisionsmål. 

A29. Test af kontroller er udformet til at vurdere den operationelle effektivitet af kontroller, der forebygger, 

eller opdager og korrigerer væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau. Udformning af test af 

kontroller til at opnå relevant revisionsbevis omfatter identifikation af forhold (karakteristika eller 

egenskaber), der tyder på, at der udføres en kontrol, og forhold, der tyder på afvigelser fra passende 

udførelse. Revisor kan herefter teste, om disse forhold er til stede eller ikke til stede.  

A30. Substanshandlinger er udformet til at opdage væsentlige fejlinformationer på revisionsmålsniveau. De 

omfatter detailtest og substansanalytiske handlinger. Udformning af substanshandlinger omfatter at 

identificere de forhold, der er relevante for formålet med testen, og som udgør en fejlinformation i det 

relevante revisionsmål.  

Pålidelighed 

A31. Pålideligheden af den information, der påtænkes anvendt som revisionsbevis, og derfor af selve 

revisionsbeviset, afhænger af dets kilde og art samt af de omstændigheder, under hvilke det er 

tilvejebragt, herunder kontrollerne med dets udarbejdelse og vedligeholdelse, hvor dette er relevant. 

Derfor er generaliseringer omkring pålideligheden af forskellige typer af revisionsbevis genstand for 

betydelige undtagelser. Selv når information, der påtænkes anvendt som revisionsbevis, er indhentet 

fra kilder, der er eksterne i forhold til virksomheden, kan der foreligge omstændigheder, der påvirker 

deres pålidelighed. F.eks. kan informationer tilvejebragt fra en uafhængig, ekstern kilde, der er 

uafhængig af virksomheden, være upålidelige, hvis kilden ikke er sagkyndig, eller hvis en 

ledelsesudpeget ekspert savner objektivitet. Under hensyntagen til, at der kan være undtagelser, kan 

følgende generaliseringer omkring revisionsbevisets pålidelighed være nyttige:  

 pålideligheden af revisionsbevis forøges, når det tilvejebringes fra uafhængige kilder uden for 

virksomheden  

 pålideligheden af revisionsbevis, der er tilvejebragt internt, forøges, når de tilknyttede kontroller, 

som virksomheden har indført, herunder kontroller med bevisets udarbejdelse og vedligeholdelse, 

er effektive  

 revisionsbevis, der tilvejebringes direkte af revisor (f.eks. observation af anvendelsen af en 

kontrol), er mere pålideligt end revisionsbevis, der er opnået indirekte eller som resultat af en 

følgeslutning (f.eks. forespørgsel om anvendelsen af en kontrol)  

 revisionsbevis i form af dokumenter, herunder i papirform, eller på elektroniske eller andre medie, 

er mere pålideligt end bevis, der er opnået mundtligt (f.eks. er et samtidigt skriftligt notat fra et 

møde mere pålideligt end en efterfølgende mundtlig udtalelse om de diskuterede emner)  

 revisionsbevis tilvejebragt gennem originale dokumenter er mere pålideligt end revisionsbevis 

tilvejebragt gennem fotokopier eller fax, eller dokumenter, der er blevet scannet, digitaliseret eller 
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på anden måde transformeret til elektronisk form, hvis pålidelighed kan afhænge af kontrollerne 

med deres bearbejdning og vedligeholdelse.  

A32. ISA 520 giver yderligere vejledning om pålideligheden af data, der anvendes ved udformning af 

analytiske handlinger som substanshandlinger.89 

A33. ISA 240 omhandler omstændigheder, hvor revisor har grund til at formode, at et dokument kan være 

uægte, eller at det kan være blevet ændret, uden at ændringen er blevet oplyst til revisor.90 

A33a er en tilhørende tilpasning af ISA 500 som følge af godkendelsen af ISA 250 (ajourført). 

A33a. ISA 250 (ajourført)91 indeholder yderligere vejledning i forhold til revisors overholdelse af eventuelle 

yderligere forpligtelser i henhold til love, øvrig regulering eller relevante etiske krav vedrørende en 

virksomheds konstaterede eller formodede manglende overholdelse af lovgivning og øvrig regulering, 

som kan tilvejebringe yderligere informationer, som er relevante for revisors arbejde i overensstemmelse 

med ISA, samt revisors vurdering af konsekvenserne af sådan manglende overholdelse i relation til 

andre aspekter af revisionen. 

Eksterne informationskilder 

A33b. Revisor skal ifølge afsnit 7 overveje relevansen og pålideligheden af informationer, der er indhentet fra 

en ekstern informationskilde, og som skal anvendes som revisionsbevis, uanset om sådanne 

informationer er blevet anvendt af virksomheden ved udarbejdelsen af regnskabet eller er blevet 

indhentet af revisor. For informationer, der er indhentet fra en ekstern informationskilde, kan denne 

overvejelse i visse tilfælde omfatte revisionsbevis, som vedrører den eksterne informationskilde eller 

den eksterne informationskildes udarbejdelse af informationerne, og som er opnået ved at udforme og 

udføre yderligere revisionshandlinger i overensstemmelse med ISA 330 eller, hvor det er passende, ISA 

540 (ajourført).92 

A33c. Opnåelsen af en forståelse af, hvorfor den daglige ledelse eller, hvor det er passende, en 

ledelsesudpeget ekspert anvender en ekstern informationskilde, og hvorledes informationernes 

relevans og pålidelighed blev overvejet (herunder deres nøjagtighed og fuldstændighed), kan hjælpe 

revisor i sin overvejelse af de pågældende informationers relevans og pålidelighed.  

A33d. Følgende faktorer kan være vigtige under overvejelsen af relevansen og pålideligheden af informationer, 

der er indhentet fra en ekstern informationskilde, herunder deres nøjagtighed og fuldstændighed, hvor 

det tages i betragtning, at nogle af disse faktorer muligvis kun er relevante, når informationerne er blevet 

anvendt af den daglige ledelse ved udarbejdelsen af regnskabet eller er blevet indhentet af revisor: 

 Den eksterne informationskildes art og autoritet. Eksempelvis vil en centralbank eller officielle 

statistiske instanser, der har lovhjemmel til at udsende brancheinformationer til offentligheden, 

sandsynligvis være en autoritet for visse typer af information  

 muligheden for at påvirke de indhentede informationer via relationer mellem virksomheden og 

informationskilden 

 den eksterne informationskildes kompetence og omdømme i forhold til informationerne, herunder 

                                                           

89      ISA 520, afsnit 5(a) 
90      ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, afsnit 13 
91      ISA 250, Overvejelser vedrørende love og øvrig regulering ved revision af regnskaber, afsnit 9 
92      ISA 540 (ajourført), Revision af regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger 



TILPASNINGER OG KONSEKVENSÆNDRINGER AF ANDRE INTERNATIONALE STANDARDER   

84 

 

om informationerne efter revisors faglige vurdering leveres rutinemæssigt af en kilde, der har en 

historik for at levere pålidelige informationer 

 revisors erfaringer med pålideligheden af de informationer, som den eksterne informationskilde 

har leveret 

 dokumentation af, at der blandt brugerne er en generel markedsaccept af relevansen og/eller 

pålideligheden af informationerne fra en ekstern informationskilde, til tilsvarende formål, som 

informationerne er blevet anvendt til af den daglige ledelse eller revisor 

 om virksomheden har etableret kontroller, der adresserer relevansen og pålideligheden af de 

informationer, der er indhentet og anvendt  

 om den eksterne informationskilde opsamler generelle markedsoplysninger eller er direkte 

involveret i ”fastsættelsen” af markedstransaktioner 

 om informationerne er egnet til at blive anvendt på den måde, de anvendes på, og, hvor det er 

passende, om de blev udarbejdet under hensyntagen til den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme  

 alternative informationer, som kan være i modstrid med de anvendte informationer 

 arten og omfanget af ansvarsfraskrivelser eller andre begrænsninger vedrørende de indhentede 

informationer  

 informationer om de metoder, der blev anvendt ved udarbejdelsen af informationerne, hvordan 

metoderne blev anvendt, herunder, hvor det er passende, hvordan modeller er blevet benyttet i 

forbindelse med sådan anvendelse samt kontrollerne for disse metoder, og 

 informationer, som er relevante for at overveje egnetheden af forudsætninger og andre data, som 

de eksterne informationskilder har anvendt til at udarbejde de indhentede informationer, hvor de 

er tilgængelige. 

A33e. Arten og omfanget af revisors overvejelser tager hensyn til de vurderede risici for væsentlig 

fejlinformation på revisionsmålsniveau, for hvilket anvendelsen af de eksterne informationer er 

relevante; i hvilken grad anvendelsen af informationerne er relevant for årsagerne til de vurderede risici 

for væsentlig fejlinformation; samt muligheden for, at informationerne fra den eksterne informationskilde 

måske ikke er pålidelige (f.eks. om de kommer fra en troværdig kilde). Baseret på revisors overvejelse 

af de i afsnit A33b beskrevne forhold kan revisor fastlægge, at der er behov for yderligere forståelse af 

virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol, i overensstemmelse med ISA 315, 

eller at yderligere revisionshandlinger i overensstemmelse med ISA 33093 og ISA 54094 (ajourført), når 

denne finder anvendelse, er passende efter omstændighederne som reaktion på de vurderede risici for 

væsentlig fejlinformation i relation til anvendelsen af informationer fra en ekstern informationskilde. 

Sådanne handlinger kan omfatte: 

 Sammenholdelse af informationer, der er indhentet fra den eksterne informationskilde, med 

informationer, der er indhentet fra en anden uafhængig informationskilde. 

 Når det er relevant for overvejelsen af den daglige ledelses anvendelse af en ekstern 

                                                           

93      ISA 330, afsnit 6 
94      ISA 540 (ajourført), afsnit 30 
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informationskilde, at opnå en forståelse af de kontroller, som den daglige ledelse har etableret for 

at overveje pålideligheden af informationerne fra eksterne informationskilder, samt eventuel test 

af sådanne kontrollers operationelle effektivitet. 

 Udførelse af handlinger for at indhente informationer fra den eksterne informationskilde for at 

forstå dennes processer, teknikker og forudsætninger med henblik på at identificere, forstå og, 

når det er relevant, teste den operationelle effektivitet af kildens kontroller. 

A33f. I nogle tilfælde vil der muligvis kun være én leverandør af visse informationer, f.eks. informationer fra en 

centralbank eller en offentlig myndighed, såsom en inflationsrate, eller et bestemt anerkendt 

brancheorgan. I sådanne tilfælde påvirkes revisors fastlæggelse af arten og omfanget af 

revisionshandlinger, der kan være passende efter omstændighederne, af arten og troværdigheden af 

kilden til informationen, de vurderede risici for væsentlig fejlinformation, som de eksterne informationer 

er relevante for, samt i hvor høj grad anvendelsen af de pågældende informationer er relevant for 

årsagerne til den vurderede risiko for væsentlig fejlinformation. Kommer informationerne eksempelvis 

fra en troværdig autoritativ kilde, kan omfanget af revisors yderligere revisionshandlinger være mindre, 

såsom at få bekræftet informationerne via kildens hjemmeside eller offentliggjorte informationer. I andre 

tilfælde, hvis en kilde ikke vurderes som troværdig, kan revisor fastlægge, at mere omfattende 

handlinger er passende og, hvis der ingen alternativ informationskilde er, hvormed der kan ske 

sammenholdelse, overveje, om det er passende at udføre handlinger for at indhente informationer fra 

den eksterne informationskilde, når dette er praktisk muligt, for at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis. 

A33g. Når revisor ikke har et tilstrækkeligt grundlag, ud fra hvilket revisor kan overveje relevansen og 

pålideligheden af informationer fra en ekstern informationskilde, kan der være tale om en ”begrænsning 

i revisionens omfang”, hvis der ikke kan opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis gennem alternative 

handlinger. Eventuelle pålagte begrænsninger i revisionens omfang vurderes i overensstemmelse med 

kravene i ISA 705 (ajourført).95 

Pålidelighed af information tilvejebragt af en ledelsesudpeget ekspert (jf. afsnit 8)  

A34. Udarbejdelse af en virksomheds regnskab kan kræve ekspertise inden for et andet felt end regnskab 

eller revision, f.eks. aktuarmæssige beregninger, værdiansættelser eller ingeniørmæssige data. 

Virksomheden kan ansætte eller engagere eksperter inden for disse felter for at opnå den nødvendige 

ekspertise til at udarbejde regnskabet. Undladelse heraf, når en sådan ekspertise er nødvendig, øger 

risiciene for væsentlig fejlinformation.  

A35. Når information, der påtænkes anvendt som revisionsbevis, er blevet udarbejdet på grundlag af en 

ledelsesudpeget eksperts arbejde, gælder kravet i afsnit 8 i denne ISA. F.eks. kan en person eller en 

organisation have ekspertise i at anvende modeller til at vurdere dagsværdien af værdipapirer uden et 

observerbart marked. Hvis personen eller organisationen anvender denne ekspertise til at foretage et 

estimat, som virksomheden benytter ved udarbejdelsen af sit regnskab, er personen eller 

organisationen en ledelsesudpeget ekspert, og afsnit 8 finder anvendelse. Hvis denne person eller 

organisation derimod alene tilvejebringer prisdata om transaktioner, som ikke på anden måde er 

tilgængelige for virksomheden, og som virksomheden anvender i sine egne vurderingsmetoder, er 

anvendelse af denne information som revisionsbevis omfattet af afsnit 7 i denne ISA, men er, fordi der 

                                                           

95      ISA 705 (ajourført), Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring, afsnit 13 



TILPASNINGER OG KONSEKVENSÆNDRINGER AF ANDRE INTERNATIONALE STANDARDER   

86 

 

er tale om informationer fra en ekstern informationskilde og ikke anvendelse af en ledelsesudpeget 

ekspert.  

A36. Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlinger i relation til kravet i afsnit 8 i denne 

ISA kan være påvirket af følgende forhold:  

 arten og kompleksiteten af det forhold, som ledelseseksperten forholder sig til 

 risiciene for væsentlig fejlinformation i forholdet  

 tilgængeligheden af alternative kilder til revisionsbevis  

 arten og omfanget af samt målene med den ledelsesudpegede eksperts arbejde 

 om den ledelsesudpegede ekspert er ansat i virksomheden eller er en person, der er engageret 

af virksomheden til at levere relevante ydelser 

 omfanget, hvori ledelsen kan udøve kontrol med eller indflydelse på den ledelsesudpegede 

eksperts arbejde 

 om den ledelsesudpegede ekspert er omfattet af faglige standarder for udførelsen eller andre 

faglige eller branchemæssige krav 

 arten og omfanget af eventuelle kontroller i virksomheden med den ledelsesudpegede eksperts 

arbejde 

 revisors viden og erfaring med den ledelsesudpegede eksperts ekspertiseområde 

 revisors tidligere erfaring med den pågældende eksperts arbejde.  

En ledelsesudpeget eksperts kompetence, færdigheder og objektivitet (jf. afsnit 8(a))  

A37. Kompetence vedrører arten og niveauet af den ekspertise, som den ledelsesudpegede ekspert har. 

Færdighed vedrører den ledelsesudpegede eksperts evne til at udøve denne kompetence under de 

givne omstændigheder. Faktorer, der påvirker færdigheden, omfatter f.eks. geografisk placering og den 

tid og de ressourcer, der er til rådighed. Objektivitet vedrører de mulige påvirkninger, som 

forudindtagethed, interessekonflikt eller andres indflydelse kan have på den ledelsesudpegede eksperts 

faglige eller forretningsmæssige vurdering. En ledelsesudpeget eksperts kompetence, færdigheder og 

objektivitet samt eventuelle kontroller i virksomheden med den pågældende eksperts arbejde er vigtige 

faktorer for pålideligheden af enhver information, der er tilvejebragt af en ledelsesudpeget ekspert.  

A38. Information, der vedrører en ledelsesudpeget eksperts kompetence, færdigheder og objektivitet, kan 

komme fra en lang række kilder, herunder:  

 personlig erfaring med den pågældende eksperts tidligere arbejde  

 drøftelser med eksperten  

 drøftelser med andre, der er bekendt med ekspertens arbejde  

 viden om ekspertens kvalifikationer, medlemskab af et fagligt organ eller en brancheorganisation, 

licens til at praktisere eller andre former for ekstern anerkendelse  

 offentliggjorte artikler og bøger skrevet af eksperten  

 en eventuel revisorudpeget ekspert, der hjælper revisor med at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for den information, der er tilvejebragt af den ledelsesudpegede ekspert.  
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A39. Forhold, der er relevante for vurderingen af den ledelsesudpegede eksperts kompetence, færdigheder 

og objektivitet, omfatter, om den pågældende eksperts arbejde er underkastet faglige standarder for 

udførelsen eller andre faglige eller branchemæssige krav, f.eks. et fagligt organs eller en 

brancheforenings etiske standarder og andre medlemskabskrav, en licensudstedende instans' 

akkrediteringsstandarder eller krav, der er pålagt ved lov eller øvrig regulering.  

A40. Andre forhold, der kan være relevante, omfatter:  

 relevansen af den ledelsesudpegede eksperts kompetence vedrørende det forhold, hvor 

ekspertens arbejde vil blive anvendt, herunder eventuelle specialområder inden for ekspertens 

felt. F.eks. kan en bestemt aktuar være specialiseret inden for ejendoms- og ulykkes-

/skadesforsikring, men have begrænset ekspertise inden for pensionsberegninger 

 den ledelsesudpegede eksperts kompetence i relation til relevante regnskabskrav, f.eks. viden 

om forudsætninger og metoder, herunder modeller, hvor de er relevante, som er konsistente med 

den relevante regnskabsmæssige begrebsramme  

 hvorvidt uventede begivenheder, ændrede omstændigheder eller det revisionsbevis, der er 

opnået fra resultaterne af revisionshandlingerne, tyder på, at det kan være nødvendigt at 

genoverveje den oprindelige vurdering af den ledelsesudpegede eksperts kompetence, 

færdigheder og objektivitet, efterhånden som revisionen skrider frem.  

A41. En lang række omstændigheder kan true objektiviteten, f.eks. trusler fra egeninteresse, advokering, 

familiaritet/partiskhed, selvrevision og intimidering. Sikkerhedsforanstaltninger kan mindske sådanne 

trusler og kan være etableret enten gennem eksterne strukturer (f.eks. den ledelsesudpegede eksperts 

profession, lovgivning eller øvrig regulering), eller gennem den ledelsesudpegede eksperts 

arbejdsmæssige omgivelser (f.eks. kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer).  

A42. Selvom sikkerhedsforanstaltninger ikke kan fjerne alle trusler mod en ledelsesudpeget eksperts 

objektivitet, kan trusler som intimideringstrusler have mindre betydning for en ekspert, der er engageret 

af virksomheden, end en ekspert, der er ansat af virksomheden, og sikkerhedsforanstaltningers 

effektivitet, såsom kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer, kan være større. Da den trussel mod 

objektivitet, der kommer af at være ansat i virksomheden, altid vil foreligge, kan det normalt ikke antages 

som sandsynligt, at en ekspert, der er ansat i virksomheden, er mere objektiv end andre ansatte i 

virksomheden.  

A43. Når objektiviteten hos en ekspert, der er engageret af virksomheden, vurderes, kan det være relevant 

dels at foretage drøftelser med den daglige ledelse og den pågældende ekspert om eventuelle 

interesser og relationer, der kan skabe trusler mod ekspertens objektivitet, og om eventuelle relevante 

sikkerhedsforanstaltninger, herunder eventuelle faglige krav, der gælder for eksperten, og dels at 

vurdere, om disse sikkerhedsforanstaltninger er passende. Interesser og relationer, der skaber trusler, 

kan omfatte:  

 økonomiske interesser  

 forretningsmæssige og personlige relationer  

 levering af andre ydelser.  

Opnåelse af en forståelse af den ledelsesudpegede eksperts arbejde (jf. afsnit 8(b))  

A44. En forståelse af den ledelsesudpegede eksperts arbejde omfatter en forståelse af det relevante 

ekspertiseområde. En forståelse af det relevante ekspertiseområde kan opnås i forbindelse med 
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revisors afgørelse af, om revisor har ekspertisen til at vurdere den ledelsesudpegede eksperts arbejde, 

eller om revisor har brug for en revisorudpeget ekspert til dette formål.96 

A45. Aspekter af den ledelsesudpegede eksperts område, der er relevante for revisors forståelse, kan 

omfatte:  

 om den pågældende eksperts område omfatter specialer, som er relevante for revisionen 

 om eventuelle faglige eller andre standarder samt krav i lov og øvrig regulering finder anvendelse  

 hvilke forudsætninger og metoder, der anvendes af den ledelsesudpegede ekspert, og om de er 

almindeligt anerkendte inden for denne eksperts område og egnede til formålene med 

regnskabsaflæggelsen  

 arten af interne og eksterne data eller information, som den ledelsesudpegede ekspert anvender.  

A46. I tilfælde, hvor den ledelsesudpegede ekspert er engageret af virksomheden, foreligger der normalt et 

aftalebrev eller en anden form for skriftlig aftale mellem virksomheden og den pågældende ekspert. 

Vurdering af denne aftale ved opnåelse af en forståelse af den ledelsesudpegede eksperts arbejde kan 

hjælpe revisor med at fastlægge, hvorvidt nedenstående forhold er relevante for revisors formål:  

 arten og omfanget af og målene med ekspertens arbejde  

 ledelsens og ekspertens respektive roller og ansvarsområder, og  

 arten, den tidsmæssige placering og omfanget af kommunikation mellem ledelsen og eksperten, 

herunder formen af en eventuel rapport, som eksperten skal udarbejde. 

A47. I tilfælde, hvor den ledelsesudpegede ekspert er ansat i virksomheden, er der mindre sandsynlighed 

for, at der foreligger en sådan skriftlig aftale. Forespørgsel til eksperten og andre medlemmer af den 

daglige ledelse kan være den mest egnede fremgangsmåde for revisor til opnåelse af den nødvendige 

forståelse.  

Vurdering af egnetheden af den ledelsesudpegede eksperts arbejde (jf. afsnit 8(c))  

A48. Overvejelser ved vurdering af egnetheden af den ledelsesudpegede eksperts arbejde som 

revisionsbevis for det relevante revisionsmål omfatter:  

 relevansen og rimeligheden af den pågældende eksperts resultater eller konklusioner, deres 

konsistens med andet revisionsbevis, og om de er indarbejdet korrekt i regnskabet  

 relevansen og rimeligheden af forudsætninger og metoder, når ekspertens arbejde omfatter 

anvendelse af betydelige forudsætninger og metoder, og 

 relevansen, fuldstændigheden og nøjagtigheden af kildedata, når ekspertens arbejde omfatter 

betydelig anvendelse heraf, og  

 relevansen og pålideligheden af de pågældende informationer, når ekspertens arbejde omfatter 

anvendelsen af information fra en ekstern informationskilde. 

Information tilvejebragt af virksomheden og anvendt til revisors formål (jf. afsnit 9(a)-(b))  

A49. For at revisor kan opnå pålideligt revisionsbevis, skal den information, som tilvejebringes af 

virksomheden, og som benyttes ved udførelsen af revisionshandlinger, være tilstrækkelig fuldstændig 

                                                           

96      ISA 620, Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde, afsnit 7 
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og nøjagtig. F.eks. påvirkes effektiviteten af revisionen af indtægter ved at anvende standardpriser på 

registrerede salgsmængder, af nøjagtigheden af prisinformationen og af fuldstændigheden og 

nøjagtigheden af mængdedataene. Hvis revisor på tilsvarende vis vil teste en population (f.eks. 

betalinger) for en specifik egenskab (f.eks. godkendelse), vil resultaterne af testen være mindre 

pålidelige, hvis den population, fra hvilken elementer udtages til test, ikke er fuldstændig.  

A50. Opnåelse af revisionsbevis for nøjagtigheden og fuldstændigheden af informationen kan ske samtidig 

med den egentlige revisionshandling, der udføres på informationen, når opnåelse af revisionsbevis 

herom er en integreret del af selve revisionshandlingen. I andre situationer kan revisor have opnået 

revisionsbevis for nøjagtigheden og fuldstændigheden af informationen ved at teste kontroller med 

udarbejdelsen og vedligeholdelsen af informationen. I nogle situationer må revisor imidlertid fastslå, at 

der er behov for yderligere revisionshandlinger.  

A51. I nogle tilfælde kan revisor have til hensigt at anvende information, der er tilvejebragt af virksomheden, 

til andre revisionsformål. Revisor kan f.eks. påtænke at gøre brug af virksomhedens 

præstationsmålinger med det formål at udføre analytiske handlinger eller at gøre brug af virksomhedens 

information, som er tilvejebragt som overvågningsaktiviteter, såsom den interne revisionsfunktions 

rapporter. I sådanne tilfælde er egnetheden af det opnåede revisionsbevis påvirket af, om informationen 

er tilstrækkelig præcis eller detaljeret til revisors brug. F.eks. er det muligt, at de præstationsmålinger, 

som den daglige ledelse anvender, ikke er tilstrækkeligt præcise til at opdage væsentlige 

fejlinformationer.  

Udvælgelse af elementer til test for at opnå revisionsbevis (jf. afsnit 10)  

A52. En effektiv test giver egnet revisionsbevis i et omfang, der er tilstrækkeligt til revisors formål sammen 

med det øvrige revisionsbevis, der er opnået eller skal opnås. Ved udvælgelse af elementer til test 

kræver afsnit 7, at revisor fastslår relevansen og pålideligheden af den information, der påtænkes 

anvendt som revisionsbevis. Det andet aspekt af effektivitet (tilstrækkelighed) er en vigtig overvejelse 

ved udvælgelse af elementer til test. Følgende metoder står her til revisors rådighed:  

(a) valget af alle elementer (en 100 % undersøgelse)  

(b) udvælgelse af specifikke elementer og 

(c) revision ved brug af stikprøver.  

Det kan være relevant at anvende en enkelt metode eller en kombination af disse metoder afhængigt 

af de særlige omstændigheder, f.eks. risiciene for væsentlig fejlinformation i forbindelse med det 

revisionsmål, der bliver testet, og de forskellige metoders praktiske anvendelighed og effektivitet.  

Udvælgelse af alle elementer  

A53. Revisor kan bestemme, at det vil være mest hensigtsmæssigt at undersøge hele populationen af 

elementer, der udgør en gruppe af transaktioner eller en balancepost (eller et stratum inden for den 

pågældende population). En 100 % undersøgelse er usandsynlig ved test af kontroller. Den er imidlertid 

mere almindelig ved detailtest. En 100 % undersøgelse kan være passende, når f.eks.:  

 populationen består af et lille antal elementer af høj værdi  

 der er en betydelig risiko, og andre metoder ikke giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, eller 

 gentagelse af ensartede beregninger eller andre processer, der udføres automatisk af et 

informationssystem, gør en 100 % undersøgelse omkostningseffektiv. 
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Udvælgelse af specifikke elementer 

A54. Revisor kan beslutte at udvælge specifikke elementer fra en population. I forbindelse med denne 

beslutning omfatter relevante faktorer revisors forståelse af virksomheden, de vurderede risici for 

væsentlig fejlinformation og de særlige karakteristika ved den population, som testes. Den 

skønsmæssige udvælgelse af specifikke enheder er underlagt ikke-stikprøve risiko. Specifikt udvalgte 

elementer kan omfatte:  

 elementer af høj værdi eller nøgleelementer. Revisor kan beslutte at udvælge specifikke 

elementer i en population, fordi de har en høj værdi eller udviser andre karakteristika, f.eks. 

elementer, som forekommer mistænkelige, er usædvanlige, særligt risikobetonede eller 

erfaringsmæssigt er behæftet med fejl 

 alle elementer over et vist beløb. Revisor kan beslutte at undersøge elementer med registrerede 

værdier, der overstiger et vist beløb, for at få verificeret en stor del af det samlede beløb for en 

gruppe af transaktioner eller en balancepost  

 elementer for at opnå information. Revisor kan undersøge elementer for at opnå information om 

f.eks. arten af virksomheden eller af transaktioner.  

A55. Mens selektiv undersøgelse af specifikke elementer fra en gruppe af transaktioner eller en balancepost 

ofte er en velegnet metode til at opnå revisionsbevis, vil det ikke udgøre en stikprøveudvælgelse. 

Resultatet af revisionshandlinger for enheder, der er udvalgt på denne måde, kan ikke projiceres til den 

samlede population. Derfor giver en selektiv undersøgelse af specifikke elementer ikke revisionsbevis 

for den resterende del af populationen.  

Revision ved brug af stikprøver 

A56. Formålet med revision ved brug af stikprøver er at gøre det muligt at drage konklusioner om en hel 

population på baggrund af en undersøgelse af en derfra udvalgt stikprøve. Revision ved brug af 

stikprøver er omtalt i ISA 530.97 

Manglende konsistens i revisionsbevis eller tvivl om pålideligheden heraf (jf. afsnit 11)  

A57. Opnåelsen af revisionsbevis fra forskellige kilder eller af forskellig art kan tyde på, at et individuelt 

revisionsbevis ikke er pålideligt, for eksempel når revisionsbevis, der er tilvejebragt fra én kilde, ikke er 

konsistent med revisionsbevis, der er tilvejebragt fra en anden. Dette kan for eksempel være tilfældet, 

når svar på forespørgsler af den daglige ledelse, interne revisorer og andre ikke er konsistent, eller når 

svar på forespørgsler til den øverste ledelse med det formål at understøtte svarene på forespørgsler til 

den daglige ledelse ikke er konsistent med svarene fra den daglige ledelse. ISA 230 indeholder et 

særligt dokumentationskrav, hvis revisor har identificeret information, der ikke er konsistent med revisors 

endelige konklusion om et betydeligt forhold.98 

 

 

 

 

                                                           

97      ISA 530, Revision ved brug af stikprøver 
98      ISA 230, Revisionsdokumentation, afsnit 11 
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ISA 580, Skriftlige udtalelser 

… 

Bilag 1 

(jf. afsnit 2)  

ISA, der indeholder krav vedrørende skriftlige udtalelser 

Dette bilag angiver afsnit i andre ISA, hvori der stilles krav om emnespecifikke skriftlige udtalelser. Listen 

erstatter ikke behovet for at overveje kravene og den dertil knyttede vejledning og andet forklarende materiale 

i ISA.  

• ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, afsnit 39 

• ISA 250, Overvejelser vedrørende love og øvrig regulering ved revision af regnskaber, afsnit 16 

• ISA 450, Vurdering af fejlinformation konstateret under revisionen, afsnit 14 

• ISA 501, Revisionsbevis – Specifikke overvejelser for udvalgte områder, afsnit 12 

• ISA 540 (ajourført) Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder skøn over dagsværdi, og tilknyttede 

oplysninger, afsnit 2237  

• ISA 550, Nærtstående parter, afsnit 26 

• ISA 560, Efterfølgende begivenheder, afsnit 9 

• ISA 570 (ajourført), Fortsat drift (Going concern) – afsnit 16(e) 

• ISA 710 (ajourført), Sammenlignelige oplysninger – Sammenligningstal og regnskab til sammenligning, 

afsnit 9. 

• ISA 720 (ajourført), Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger, afsnit 13(c). 
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Bilag 2 

(jf. afsnit A21)  

Eksempel på ledelsens regnskabserklæring 

Det følgende eksempel indeholder skriftlige udtalelser, der kræves i denne og andre ISA. I eksemplet 

forudsættes det, at den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er International Financial Reporting 

Standards, at kravet i ISA 570 (ajourført)99 om at indhente en skriftlig udtalelse ikke er relevant, og at der ingen 

afvigelser er til de ønskede skriftlige udtalelser. Hvis der var afvigelser, skulle udtalelserne tilpasses, således 

at de reflekterede afvigelserne.  

(Virksomhedens brevhoved) 

(Til revisor)                             (Dato) 

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Deres revision af regnskabet for selskabet ABC for 

regnskabsåret 20XX100 med det formål at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards.  

Vi bekræfter (efter vores bedste viden og overbevisning og efter at have foretaget de forespørgsler, som vi har 

fundet nødvendige med det formål på passende vis at informere os selv om), at:  

Regnskabet 

• Vi har opfyldt vores ansvar, som angivet i vilkårene for revisionsopgaven dateret [indsæt dato], for 

udarbejdelsen af regnskabet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards; i 

særdeleshed giver regnskabet et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial 

Reporting Standards.  

• De metoder, data og betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige 

skøn, herunder dem, der er målt til dagsværdi og de tilknyttede oplysninger er passende i forhold til 

indregning, måling eller afgivelse af oplysninger, som er rimelige i forhold til den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme (jf. ISA 540 (ajourført)). 

• Relationer til og transaktioner med nærtstående parter er blevet passende regnskabsmæssigt behandlet 

og passende oplyst i overensstemmelse med kravene i International Financial Reporting Standards. ( 

ISA 550)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

99      ISA 570 (ajourført), Fortsat drift 
100     Hvor revisionspåtegningen omfatter mere end en periode, tilpasser revisor datoen, så regnskabserklæringen omfatter alle de 

perioder som revisionspåtegningen. 
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ISA 700, Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab 

… 

Krav 

… 

Udformning af en konklusion om regnskabet 

13.  Med udgangspunkt i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme skal revisor især tage stilling til, 

om: 

(a) regnskabet på passende vis oplyser om den valgte og anvendte regnskabspraksis. Ved denne 

stillingtagen skal revisor overveje, om den anvendte regnskabspraksis er relevant for 

virksomheden, og om den er præsenteret på en forståelig måde (jf. afsnit A4).  

(b) den valgte og anvendte regnskabspraksis er konsistent med den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme og er passende.  

(c) ledelsens regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger er rimelige.  

(d) de oplysninger, som præsenteres i regnskabet, er relevante, pålidelige, sammenlignelige og 

forståelige. Ved denne stillingtagen skal revisor overveje, om: 

 de oplysninger, der bør medtages, er medtaget, og om de pågældende oplysninger er 

passende klassificeret, sammendraget eller specificeret samt karakteriseret  

 den samlede præsentation af regnskabet er undermineret af oplysninger, der ikke er 

relevante, eller som tilslører en korrekt forståelse af det forhold, der oplyses (jf. afsnit A5). 

(e) regnskabet giver fyldestgørende oplysninger, så de tiltænkte brugere kan forstå indvirkningen af 

væsentlige transaktioner og begivenheder på den information, som formidles i regnskabet, og (jf. 

afsnit A6). 

(f) den terminologi, der anvendes i regnskabet, herunder titlen på hver bestanddel af regnskabet, er 

passende. 

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

… 

Krav 

… 

Fastlæggelse af centrale forhold ved revisionen   

9. Revisor skal blandt de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastlægge de forhold, der 

krævede betydelig opmærksomhed fra revisors side ved udførelsen af revisionen. Ved denne 

fastlæggelse skal revisor tage hensyn til følgende (jf. afsnit A9-A18): 

(a)  områder med højere vurderet risiko for væsentlig fejlinformation eller betydelige risici identificeret 

i overensstemmelse med ISA 315 (ajourført) (jf. afsnit A19-A22) 

(b)  betydelige vurderinger fra revisors side vedrørende områder i regnskabet, der har involveret 

betydelig ledelsesvurdering, herunder regnskabsmæssige skøn, der er identificeret som værende 

forbundet med storhøj grad af skønsmæssig usikkerhed (jf. afsnit A23-A24) 

(c)  indvirkningen på revisionen af betydelige begivenheder eller transaktioner, der har fundet sted i 

perioden (jf. afsnit A25-A26). 

… 

Vejledning og andet forklarende materiale 

… 

Betydelige vurderinger fra revisors side vedrørende områder i regnskabet, der indebar betydelig 

ledelsesvurdering, herunder regnskabsmæssige skøn, der er identificeret som værende forbundet med storhøj 

grad af skønsmæssig usikkerhed (jf. afsnit 9(b)) 

A23. ISA 260 (ajourført) kræver, at revisor kommunikerer med den øverste ledelse revisors syn på betydelige 

kvalitative aspekter ved virksomhedens regnskabsprincipper, herunder anvendt regnskabspraksis, 

regnskabsmæssige skøn og regnskabsoplysninger.101 I mange tilfælde vil det dreje sig om kritiske 

regnskabsmæssige skøn, som sandsynligvis vil være områder, revisor skal være særligt opmærksom 

på, og blive identificeret som værende betydelige risici. 

A24. Regnskabsbrugere har imidlertid fremhævet deres interesse i regnskabsmæssige skøn, der er 

identificeret som forbundet med stor høj grad af skønsmæssig usikkerhed i overensstemmelse med (jf. 

ISA 540 (ajourført))102, og som måske ikke er identificeret som værende betydelige risici. Sådanne skøn 

er meget afhængige af ledelsens vurdering og ofte de mest komplekse områder i regnskabet, og de kan 

kræve, at der både inddrages en ledelsesudpeget ekspert og en revisorudpeget ekspert. Brugere har 

også fremhævet, at anvendt regnskabspraksis med betydelig indvirkning på regnskabet (og væsentlige 

ændringer i denne praksis) er relevant for deres forståelse af regnskabet, navnlig i de tilfælde hvor en 

virksomheds regnskabsprincipper ikke er konsistente med de andre i sektoren. 

                                                           

101      ISA 260 (ajourført), afsnit 16(a) 
102      Se afsnit 160  -170 i ISA 540 (ajourført), Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over 

dagsværdi, og tilknyttede oplysninger 
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