Revision og arsregnskaber

Udvidet gennemgang
- et alternativ til revision for mindre
virksomheder
Folketinget har i december 2012 vedtaget at indfore en
ny erl<laeringsstandard som et alternativ til revisionen for
mindre virksomheder.
Den n\/e erklaeringsstandard bygger pa et forslag fra FSRdanske revisorer, som tilbage i 2009 foreslog et lovpligtigt
alternativ til revision |<a|det "udvidet gennemgang".
Tanl<en bag den ny standard er, at mindre virksomheder,
der il<|<e har brug for de mange |<ontro|ler af regns|<absoplysningerne, der sl<er ved en revision, |<an vaelge at fa en
udvidet gennemgang afarsregnskabet.
Tidligere var det naermeste alternativ til revisionen et review. Mange virksomheder og regnskabslaesere vurderer
dog, at sikkerheden for oplysningerne i et review erfor
Iille. Hvis de vil have hojere sikkerhed har deres eneste
mulighed tidligere vaeret at vaelge en revision.

kerhed end et review, men en mindre grad afsi|<|<erhed/
faerre |<ontro||er end en revision.
Den nye er|<laeringsstandard kan anvendes som alternativ
til revision allerede for 2013-regnskaberne. En eventuel
beslutning om at lade arsregns|<abet gennemga efter den
n\/ erklaeringsstandard, s|<al traetfes pa en vir|<somheds
ordinaere generalforsamling.

Hvem kan benytte den udvidede gennemgang?
Den ny erklaeringsstandard |<an benyttes at virksomheder
med en omsaetning pa op til 72 millioner l<roner (Regnsl<abs|<lasse B).
Den nye er|<laeringsstandard kan anvendes fra og med
regnskabsaret 2013.

Med den udvidede gennemgang har virksomhederne
faet et nyt alternativ, som giver en hojere grad af sil<-
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lllustrationen viser nogle vaesentlige principielle forskelle mellem revision, udvidet gennemgang og review.
De naevnte handlinger er i|<|<e udtommende,

