
  
  
  

Nyheter 2022.3 

Denne versjonen av Revisjon har versjonsnummer 2022.3. Forrige versjon var nummer 2021.3A .  
 
Brukere av ProHosting får denne oppdateringen automatisk installert. 
Øvrige brukere kan hente oppdateringen her. 
 

 

Endringer – Registrering av iboende risiko 
I denne versjonen har vi gjort endringer ved registrering av iboende risiko jf. ISA 315. For hver enkelt 

iboende risiko kan man nå velge mellom Lav, Middels og Høy sannsynlighet for at risikoen inntreffer, 

samt Lav, Middels og Høy konsekvens dersom den inntreffer. 

I tillegg kan man kommentere de 5 risikofaktorene på hver iboende risiko som ISA 315 omtaler. Dette 

er kompleksitet, subjektivitet, endringer, usikkerhet og manglende objektivitet hos ledelsen.  

Samlet gir dette et bedre bilde av en iboende risiko og hvor i risikospekteret den hører hjemme – 

indirekte da til Vesentlighet og risikovurdering hvor man setter en samlet iboende risiko på 

regnskapslinjen. 

 

 
 

 

 

Oppdatert revisjonsplan med ny versjon 
Revisjonsplan er oppdatert med de nye elementene som registreres på iboende risiko. En bør derfor 

opprette et nytt dokument når informasjonen er oppdatert. Den gamle revisjonsplanen blir ikke 

overskrevet. Vi har også flyttet Revisjonsplan fra Rapporter til siste punkt under Planlegging. 

 

https://support.wolterskluwer.no/nedlastinger
https://wolterskluwer.dk/opdateringer/revision


 

Revurdering av risiko 
Det er opprettet en egen side for revurdering av risiko under Planlegging, jf. ny ISA 315 

Vurdering av risiko gjennomføres i planleggingen, og oppdateres løpende under de handlinger revisor 

gjør gjennom forståelse av virksomheten og kartlegging av kontroller. Ny informasjon og eventuelle 

resultat som underbygger avvik fra opprinnelig risikovurdering bør kommenteres her. Her ser man 

tilbake på de vurderinger som er gjort for følgende: 

- Revidering av risikovurderingen, jf. ISA 315 punkt 37 og A236, er noe man gjerne gjør tidligst etter 

utførelse av test av kontroller. 

- Vurdering om fastsettelse av vesentlige, men ikke signifikante transaksjonsklasser, kontosaldoer 

eller tilleggsopplysninger (ingen tilknyttede påstander) fortsatt er hensiktsmessig jf. ISA 315 punkt 36 

og A233-235. 

- Revurdering ihht. ISA 540 (regnskapsestimater) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oppsummeringsmemo 
Ved hjelp av en ny knapp kan man hente inn teksten fra den nye revurderingen til 

Oppsummeringsmemo: 

 
 

 

 

Endringer i Vesentlighet- og risikovurdering 
For hver regnskapslinje kan man nå velge mellom «Lav, Middels og Høy», under iboende risiko. Det 

medfører også endringer i kombinasjonene man får opp under «Anslått risiko», og derfor flere nivå. 

Nivåene er «Minimal, Lav, Middels, Høy og Høyest». 

 

 
 

 

 

IT-systemer – Oppdatere til ny sjekkliste og nye tekstbokser 
I denne versjonen har vi endret sjekklisten under IT systemer. For å få den nye og oppdaterte listen 

må man klikke på ikonet vist på bildet under. De gamle avkrysningene vil da forsvinne, og de 8 

punktene må fylles ut på nytt. 

 
 

Videre har siden IT-systemer får egne tekstbokser for «Nettverk» og «Databaser».  

 

 



Oppdatere veiledningstekster 
Enkelte veiledningstekster har blitt oppdatert i denne versjonen. Disse oppdateres ved å klikke på 

Verktøy=>Oppdater veiledningstekster 

 
 

 

 

Andre endringer 

Det er gjennomført omfattende strukturelle endringer i denne versjonen for å underbygge ny og 

oppdatert sikkerhet. Det er medfører også flere muligheter for fremtidige visuelle endringer i senere 

versjoner av programmet. 


